
 

 

 

 A tanulmányok jegyzeteiben 
egységesen alkalmazott rövidítések jegyzéke. 

AB.   = Alkotmánybíróság(i) 
BM.   = belügyminisztérium(i), belügyminiszteri 
Eadem   = ugyanő (nőnem) 
et al. (et alii)  = és mások 
évf.   = évfolyam 
hat.   = határozat 
HM.   = honvédelmi minisztérium(i), honvédelmi miniszteri 
HT.   = Helytartótanács 
Idem   = ugyanő (hímnem) 
IM.    = igazságügyi minisztérium(i), igazságügyminiszteri 
In   = innen 
int.   = intézkedés 
Loc.cit. (loco citato) = ugyanott 
ME.   = miniszterelnök(i) 
nr. (numer)  = szám 
op.cit. (opus citatum) = idézett mű 
p. (pagina)  = oldal 
pcs.   = parancs 

  = rendelet 
s.a. (sine anno) = kiadás éve nélkül 
s.l. (sine loco)  = kiadás helye nélkül 
s.n.   = kiadó nélkül 
sz.   = szám 
szerk.   = szerkesztő(k) 
tc.   = törvénycikk (törvény) 
tv.   = törvény 
tvr.   = törvényerejű rendelet 
ut.   = utasítás 

r.

(sine nomine)
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ZEIDLER Sándor 

A XIX-XX. századi magyar katonai rendfokozati rendszer rangjainak rövidítései. 
 

 

 

 

Tisztelt Olvasó! 

A jegyzékünkben az egyenruhán viselhető rangok és azokhoz közvetlenül kapcsolódó, az állományka-

tegóriát jelölő írásos rövidítések kerültek feltűntetésre. A jegyzékben foglaltak nem terjednek ki a 

címekre, amelyek látható formában a ruházaton nem jelentek meg, továbbá a végzettség tartalmát tük-

röző és a szakszolgálati ágakhoz tartozást jelölő írásos rövidítésekre sem. 

A magyar rendvédelmi testületek közül a polgári magyar állam időszakában a katonailag szerve-

zett fegyveres őrtestületek személyi állományának a tagjai, később pedig a pártállam kiépítéséhez kap-

csolódóan valamennyi rendvédelmi testületi tag a szárazföldi haderőnem katonai rendfokozati rend-

szernek a rangjait viselte, ezért ezen rendfokozati rendszerbe tartozók alkották a legnagyobb létszámú 

állománykategóriát a XIX-XX. századi magyar rendvédelemben. Ebből fakadóan fontos ezen rang-

rendszer pontos írásbeli jelöléseit feltűntetni. 

A rendfokozatok rövidítésének a témáját bonyolítja, hogy egyes rangok — csupán a XIX-XX. 

századot figyelembe véve, amely korszakból kerül ki a periodikánkban közölt tanulmányok döntő 

többsége — egyes időszakokban nem is léteztek, illetve a rangrendszeren belül máshol helyezkedtek 

el, bár az írásbeli rövidítésük azonos vagy hasonló volt. 

A polgári magyar állam idejében sem volt azonban egységes minden rang rövidítése. Különböző 

szabályzatokban, sematizmusokban, útmutatókban stb. egyes rövidítéseket eltérően rögzítettek. Az 

alternatív rövidítéseket zárójelben közli a jegyzék, amely a magyar katonai rangokon belül a száraz-

földi és a vízi haderőnem katonai rangjaira terjed ki. Nem foglalja magába a haderőben foglalkoztatott 

katonai tisztviselők és tisztviselők egyenruhán viselhető rangjainak írásos rövidítéseit, továbbá a tria-

noni békediktátum tiltó szabályainak enyhítésére irányuló különféle rangrendszerek rendfokozatainak 

írásbeli rövidítéseit sem. A magyar légi haderőnem rangjainak írásbeli rövidítésére sem terjed ki a 

jegyzék. 

Tervezzük, hogy a magyar szárazföldi és vízi haderőnem katonai rangjai mellett a légi haderő-

nem, továbbá a katonai tisztviselők és tisztviselők, illetve a rejtéssel összefüggésben kialakított rend-

fokozati rendszerek, valamint a polgári fegyveres rendvédelmi őrtestületek testületi rendfokozati rend-

szere rangjainak az írásbeli rövidítésével is gyarapítjuk jegyzékünket a későbbi számainkban. 
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A száraz fö ld i  h aderőnem katonai  rend fo ko -

zat a in ak rö vid í t ései  a po lgár i  ma gyar  á l l am 

időszakáb an  

Tábornokok (tb k . )  

A száraz fö ld i  h aderőnem katonai  rend fo kozata -

inak  rö vid í t ései  a pár tá l lam időszakában  és  a  

rendszervál tás t  követő en  

Tábornokok (tb k . )  

tbgy. (tbngy.) = tábornagy —   

vezds.  = vezérezredes (1915-1919)(1941-) hdstbk. = hadseregtábornok 

l.tbk.*  lovassági tábornok (1941-ig)    

gyal.tbk.* gyalogsági tábornok(1909-1941)          vezds. = vezérezredes 

tbszgy. (tbszngy.)* táborszernagy (1941-ig)    

altbgy. (altb.) = altábornagy altbgy. = altábornagy 

vörgy.(vörngy, tbk.)  vezérőrnagy (tábornok 1941-ig) 

 

vörgy. 

dd.tbk. 

= 

= 

vezérőrnagy 

dandártábornok (1991 - ) 

Tisz t ek  ( t i . )    Tisz t ek  ( t i . )    

ezds. = ezredes ezds. = ezredes 

alez. (alezds.) = alezredes alez. = alezredes 

őrgy. (őrn.)1 = őrnagy örgy. = őrnagy 

szds. 1 = százados szds. = százados 

fhdgy. 1 = főhadnagy fhdgy. = főhadnagy 

hdgy. 1 = hadnagy hdgy. = hadnagy 

alhdgy. 

 

zls. 1 

hdp.thts 

                          

= 

 

= 

alhadnagy (mint tiszt 1925-ig) 

 

zászlós (1909-1919)(1931-1945) 

hadapród tiszthelyettes 1909-ig, 

majd zászlós. 

alhdgy. 

Zászlósok (zls.)2 

ftr.zls.                      

 

= 

 

= 

 

alhadnagy (1945 - 1990) 

 

főtörzszászlós (1971 - ) 

 

Alt i s z t ek  (a l t i . ,  vagy a l t . )   

alhdgy. = alhadnagy (1925-1945) tör.zls.                     =    törzszászlós (1971-)  

thtts. = tiszthelyettes (1915 - 1941) zls. = zászlós (1971-) 

   Tiszthelyettesek (thtts.)3 

ftőrm. = főtörzsőrmester (előtte tiszt-

helyettes elnevezéssel 1941- ) 

ftörm.                   = főtörzsőrmester 

tőrm. = törzsőrmester (1913- törm.                       =    törzsőrmester  

őrm.  őrmester örm.                         = őrmester 

Tisz t esek ( t s . )  T isz t esek  ( t s . )  

szv.                         =    szakaszvezető szkv. = szakaszvezető (1856 - ) 

tzds. (tiz.) = tizedes tiz. = tizedes 

őrv. = őrvezető örv. = őrvezető 
 

 

1 1944 tavaszától 1944 őszéig vezették be a zászlós helyettes, hadnagy helyettes, főhadnagy helyettes, százados helyettes és 

őrnagy helyettes rangokat, a dualizmus alatt pedig I. osztályú és II. osztályú századosi kategóriát is létrehoztak, mivel ennek a 

rendfokozatnak rendkívül hosszú volt a kihordási ideje.  
2 A zászlósi rangcsoportot a tiszti és altiszti rangcsoport közötti átmenetnek szánták a korábbi időszak legalsóbb tiszti és 

altiszti rangjait váltotta ki.  
3 A haderőben e rangcsoportot ismét altisztként nevezték meg, a rendvédelmi testületeknél azonban továbbra is tiszthe-

lyettesnek nevezik őket.  

* A l.tbk., gyal.tbk., tbszgy. azonos szintű rangok voltak a haderő eltérő részeire kiterjedően. 
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A XIX-XX. századi magyar szárazföldi haderő, valamint a tengerészeti, majd folyamőrségi 

rendfokozati rendszer rangjainak rövidítései. (1867-1944) 
 

 SZÁRAZFÖLDI TENGERÉSZETI MAGYAR KIRÁLYI FOLYAMŐRSÉGI 

T
Á

B
O

R
N

O
K

O
K

 

tábornagy      =   tbngy. 

 

—— —— 

vezérezredes =   vezds. 

(1915-1919 és 1941.VI.25-től) 

gyalogsági tábornok   =  gy.tbk.** 

(1909-1941) 

lovassági tábornok     =  l.tbk.** 

( - 1941) 

táborszernagy            =  tbszgy.** 

( - 1941) 

 

vezértengernagy   =   vtngy.* (1915-től) —— 

altábornagy   =   altbgy. altengernagy        =   altngy.* vezérfőkapitány   =   vfkap. 

vezérőrnagy  =   vörgy. ellentengernagy   =   eltngy.* vezérkapitány      =   vkap. 

  

 

tengternagy          =   tngy.* 

 

 

—— 

T
IS

Z
T

E
K

 

ezredes       =   ezds sorhajókapitány   =   srkap.* főkapitány                        =  főkap. 

(1939-től főtörzskapitány = ftkap.) 

alezredes    =   alez. fregattkapitány    =   frkap.* I.o. törzskapitány              = 

I.o.tkap. 

(1939-től törzskapitány    = tkap.) 

őrnagy        =   őrgy. korvettkapitány   =   krkap.* II.o. törzskapitány            = 

II.o.tkap. 

(1939-től törzsalkapitány = talkap.) 

százados     =   szds. sorhajóhadnagy   =   srhdgy.* kapitány                            = kap. 

főhadnagy  =   fhdgy. sorhajózászlós           =    srzls.* 

(1909.VII.23-tól fregatthadnagy = frhdgy.*) 

főhajónagy                        = fhngy. 

hadnagy     =   hdgy. —— 

(1909.VIII.23-tól korvetthadnagy = krhdgy.*) 

hajónagy                           = hngy. 

Z
Á

S
Z

L
Ó

S
O

K
 hadapród tiszthelyettes = hdp.tth. (1909-ig) 

zászlós = zls. (1909-1919 és 1931-1945) 

alhadnagy  =   alhdgy.  (1919-1925) 

I.o. tengerészkadét    =   I.o.tkad.* 

(1909.VIII.23-tól tengerész zászlós  =  t.zls.*) 

hajógyakornok                = hgyk. 

(1939-től zászlós) 

 

—— II.o. tengerészkadét   = II.o.tkad.* 

(1909.VII.23-tól tengerészkadét       = tkad.*) 

—— 

—— —— —— 

A
L

T
IS

Z
T

E
K

 

alhadnyagy  =  alhdgy.  (1925-1945) tengerészkadét jelölt  = tkadj.* alhajónagy                      = alhngy. 

tiszthelyettes tth. (1915-1941, 1920-tól 

1925-ig I.o. II.o. és III.o. tiszthelyettes is 

létezett) 

(1941-től főtörzsőrmester = ftörm.) 

törzsfőhajómester = tfhm.* tiszthelyettes                                      =  tth.  

(1939-től főtörzshajómester   = 

fthm.) 

törzsőrmester = törm (1913-tól törzsben 

szolgálatot teljesítő őrmesterek megne-

vezése, 1919-től önálló rang.) 

törzshajómester = thm.* törzshajómester               = thm. 

őrmester = örm. alhajómester = alhm.* hajómester                       = hm. 

T
IS

Z
T

E
S

E
K

 szakaszvezető = szkv. (1856-tól) hajómestersegéd = hms.* negyedmester                  = nm. 

(1939-től szakaszvezető  = szkv.) 

tizedes = tiz. negyedmester = nm.* rajos                                 = rj.  

(1939-től tizedes = tiz.) 

őrvezető = örv. árbócos = árb.* I.o. folyamőr = I.o. fő. 

(1939-től őrvezető = őrv.)  

L
E

G
É

N
Y

S
É

G
  

 
 

honvéd = honv. 

 

     I.o. matróz = I.o.mtz.* 

     II.o. matróz = II.o.mtz.*  

     III.o. matróz = III.o.mtz. 

     IV.o. matróz = IV.o.mtz.* 

 

    II.o. folyamőr = II.o.fő. 

    (1939-től honvéd = honv.) 

A HABSBURG-birodalom haderejében a rendfokozati rendszert a XIX. század közepén vezették be. Értelemszerűen ezt a rangrendszert használták az Osztrák-

Magyar Monarchia véderejében, majd a két világháború közötti Magyar Királyság haderejében is módosításokkal. A folyamőrségi rangok 1921-től 1944. VII. 1-

éig voltak érvényben, ezt követően a folyamőrség átvette a honvédség szárazföldi haderejének a rendfokozati rendszerét.  

* Az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészetében a hivatalos szolgálati nyelv a német volt. Ezért a tengerészeti rangok elnevezéseinek és rövidítéseinek a 

magyar változatai hivatalosan nem léteztek. A táblázatban jelölt rangok fordítások, a rövidítéseket pedig a szerkesztőség értelemszerűen hozta létre annak 

érdekében, hogy magyar nyelvű szövegkörnyezetben magyarul is ki lehessen fejezni a német nyelvű rangokat. 

** A gy.tbk., az l.tbk. és a tbszgy. azonos szintű (három csillagos) tábornoki rang volt más-más fegyvernemi szakterületre kiterjedően. 
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A rendvédelmi  t e s tü le t i  hova ta r tozás t  

fe l tűn tető  rö vid í t ések  

 

Az ál lo mán yvi szon yt  ki fej ező  rö vid í tések  

áv .  

bv. 

cső. 

foe. 

fő. 

feő. 

hadteng. 

hö. (hör.) 

honv. 

hr. 

hvad. 

kő. 

keő. 

koő. 

nb. 

pü. 

r. 

tsör. 

tű. 

vő. 

=  

=  

=  

=  

=  

=  

=  

=  

=  

=  

=  

=  

=  

=  

=  

=  

=  

=  

=  

=  

államvédelmi 

büntetés-végrehajtási 

csendőr 

folyamerő 

folyamőr 

fegyőr 

haditengerész 

határőr 

honvéd 

határrendőr 

határvadász 

koronaőr 

képviselőházi őr 

kormányőr 

nemzetbiztonsági 

pénzügyőr 

rendőr 

testőr 

tűzoltó 

vámőr 

c. 

gyak. 

nyá. (ny.áll.) 

szb. 

szkv. 

tart. 

tb. 

td. 

=  

=  

=  

=  

=  

=  

=  

=  

címzetes 

gyakornok 

nyugállományú 

szolgálattételre beosztva 

szolgálaton kívüli 

tartalékos 

tiszteletbeli 

tisztelettdíjas 

 
Állo mán ycsopor to t  ki fe j ező  rövid í t ések  

karp. 

legs. 

vk. 

vkszt. 

=  

=  

=  

=  

 

karpaszományos 

legénység 

vezérkari 

vezérkari szolgálatot teljesítő 

 

A rendvédelmi testületeknél a legénységi állomány — amely 

hivatásos szolgálatot teljesítőkből állt — tisztesi, illetve 

altiszti rangokat viselt. Ezen állománykategória a honvédség 

altiszti karának a jellegével bírt. 

 

 
A rendvédelmi  t e s tü le tek személyi  á l lo mán yáb a  

tar to zást  fe l tűn tető  rö vid í t ése k  

 

Az ál lo mán yvi szon yt  ki fe j ező  rö vid í tések  

áv .  

bv. 

cső. 

foe. 

fő. 

feő. 

hadteng. 

hö. (hör.) 

honv. 

hr. 

hvad. 

kő. 

keő. 

koő. 

nb. 

pü. 

r. 

tsör. 

tű. 

vő. 

=  

=  

=  

=  

=  

=  

=  

=  

=  

=  

=  

=  

=  

=  

=  

=  

=  

=  

=  

=  

államvédelmi 

büntetés-végrehajtási 

csendőr 

folyamerő 

folyamőr 

fegyőr 

haditengerész 

határőr 

honvéd 

határrendőr 

határvadász 

koronaőr 

képviselőházi őr 

kormányőr 

nemzetbiztonsági 

pénzügyőr 

rendőr 

testőr 

tűzoltó 

vámőr 

c. 

gyak. 

nyá. (ny.áll.) 

szb. 

szkv. 

tart. 

tb. 

td. 

=  

=  

=  

=  

=  

=  

=  

=  

címzetes 

gyakornok 

nyugállományú 

szolgálattételre beosztva 

szolgálaton kívüli 

tartalékos 

tiszteletbeli 

tisztelettdíjas 

 
Állo mán ycsopor to t  ki fe j ező  rövid í t ések  

karp. 

legs. 

vk. 

vkszt. 

=  

=  

=  

=  

 

karpaszományos 

legénység 

vezérkari 

vezérkari szolgálatot teljesítő 

 

A rendvédelmi testületeknél a legénységi állomány — amely 

hivatásos szolgálatot teljesítőkből állt — tisztesi, illetve 

altiszti rangokat viselt. Ezen állománykategória a honvédség 

altiszti karának a jellegével bírt. 
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0494                                                                                                     ANDROVICZ Gábor 

ORCID: 0000-0002-3760-9712 

A hivatás áldozatai. 

A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában 

(15-26.p.) 

DOI : 10.31627/RTF.XXIX.2019.57N.15-26P 

 

A fővárosi rendőrség volt a kiegyezést követően az első államosított rendőrség a Magyar Szent Korona alá tartozó területen. 

Az 1872-ben ideiglenesen, majd 1881-ben törvény által véglegesen államosított budapesti rendőrség volt az ország legna-

gyobb létszámú rendőri szervezete. Az elhelyezkedéséből és a Magyar Királyság rendvédelmében betöltött szerepénél fogva 

a figyelem középpontjában is állt. Ezért a működésével kapcsolatban már a dualizmus időszakában is keletkeztek feldolgozá-

sok, illetve hírlapi tudósítások. E dokumentáltság tette lehetővé a téma feldolgozását.  

 

Kulcsszavak 

budapesti rendőrség   ;   rendőr árvák és özvegyek   ;   rendőr halálesetek   ;   rendőr hősök az I. világháborúban   ; 

rendőr hősök temetése és emlékhelyei 

 

 

 

0495                                                                                                           BERKI Imre 

ORCID: 0000-0001-8144-4751 

A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása 

(27-38.p.) 

DOI : 10.31627/RTF.XXIX.2019.57N.27-38P 

 

A tanulmány nem csupán a magyar tűzoltóság mint a katasztrófavédelem egyik elődszervezete, hanem a másik elődszervezet 

a polgári védelem személyi állományai hősi halottjaival is foglalkozik. A XIX. és a XX. században Magyarország két világ-

háborúban is részt vett, melynek kapcsán a vizsgált szervezetek személyi állományának a tagjai közül többen életüket vesz-

tették. A feldolgozás azonban ezekre a hősökre nem terjed ki, hanem a testületi feladatok teljesítése során elhunyt szemé-

lyekkel foglalkozik. A mintegy 150 év alatt szolgálatteljesítés közben hősi halált halt személyek száma 124 fő volt 1861-től 

2013-al bezárólag.  

 

Kulcsszavak 

Katasztrófavédelem   ;   tűzoltóság   ;   polgári védelem   ;   tűzszerészek   ;   tartós légoltalmi szolgálatos    

 

 

 

0496                                                                                                           DEÁK József 

ORCID: 0000-0002-7661-4485 

(39-48.p.) 

Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja 

DOI : 10.31627/RTFXXIX.2019.57N.39-48P 

 

1968-ban a Varsói Szerződés csapatai megszállták a szövetség egyik tagállamát a Csehszlovák Szocialista Köztársaságot. 

Ezzel a szokatlan eseménnyel foglalkozniuk kellett a magyar újságoknak is. A korabeli belügyi tárca vonzáskörébe tartozó 

folyóiratok esetében azt is figyelembe kellett venni, hogy a magyar rendvédelmi testületek valamilyen formában részt vettek 

az intervencióban. Emellett a vizsgált időszak teljes magyar sajtójának, a belügyi szaksajtónak pedig különösen igazodnia 

kellett a Szovjetunió elvárásaihoz. Az elvi alapoktól, az események közlésén át, a terminológiával bezárólag vizsgálja az írás 

a csehszlovákiai intervenciónak a korabeli magyar belügyi sajtóban való tükröződését.  

 

Kulcsszavak 

Belügyi Szemle folyóirat   ;   Határőrség   ;   Hazáért folyóirat   ;   Karhatalom   ;   Magyar Rendőr folyóirat 
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0497                                                                                FÓRIZS Sándor 

ORCID: 0000-0001-6019-3295 

A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás 

 (49-58.p.) 

DOI : 10.31627/RTFXXIX.2019.57N.49-58P 

 

1968. augusztusban a Varsói Szerződés több tagállama katonai intervenciót hajtott végre Csehszlovákiában. Jelen publikáció 

a magyar határőrség szerepét, tevékenységét vizsgálja ezen események során a Magyar Nemzeti Levéltárban feltalálható 

dokumentumok elemzése útján. A szerző bemutatja a határőrség vezetésének felkészülését a határátlépés biztosítására, az 

alkalmazott vezetési és szolgálat ellátási módszereket, az erők csoportosításának rendjét, a bekövetkezett eseményeket. Szó 

esik az ország belsejében foganatosított intézkedésekről és néhány szomszédos ország reagálásáról a történtekre. 

 

 

Kulcsszavak 

határőrség   ;   határátlépés   ;    határzár   ;   határövezet   ;    bevonulás Csehszlovákiába 1968 

 

 

0498                                                                                  SUBA János 

ORCID: 0000-0002-2310-7746 

Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása 

(59-68.p.) 

DOI : 10.31627/RTFXXIX.2019.57N.59-68P 

 

A Varsói Szerződés csapatai 1968 nyarán — hadgyakorlatnak álcázott felvonulás eredményeképpen — megszállták a Cseh-

szlovák Szocialista Köztársaságot. Ebben az intervencióban a Magyar Népköztársaság Magyar Néphadseregének a kijelölt 

alakulatai is részt vettek. Feladatuk a Felvidék déli sávjának a megszállása volt. A tervezett cselekmények végrehajtása érde-

kében a Magyar Néphadsereg érintett csapatait az érintett területek különböző méretarányú térképeivel ellátták ugyan, ez az 

ellátmány azonban meglehetősen hiányos volt. A térképellátás nehézségei ellenére a magyar csapatok — a katonák önzetlen 

és magas szintű szolgálatellátásából fakadóan — a feladataikat eredményesen és minimális veszteségek árán valósították 

meg. Az 1968. évi megszállás tapasztalatai figyelembe vételével alakították újjá a Magyar Néphadsereg térképészeti szolgá-

latát.  

 

Kulcsszavak 

Magyar Néphadsereg térképészeti szolgálata   ;   1968. évi csehszlovákiai bevonulás   ; 

Magyar Néphadsereg „Zala” hadgyakorlata   ;   a „Zala” hadgyakorlat térképészeti biztosítása   ;    

a Felvidék katonaföldrajza 

 

 

0499                                                                                 SZABÓ Andrea 

ORCID: 0000-0002-8224-4089 

A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása 

(69-84.p.) 

DOI : 10.31627/RTF.XXIX.2019.57N.69-84P 

 

Az I. világháború során, a Magyar Királyi Pénzügyőrség határszéli szakaszainál szolgáló személyi állomány a kezdetektől 

részt vett a harcokban. Helyismeretük miatt előszeretettel vették igénybe őket a határmenti harccselekmények során. A pénz-

ügyőrök részt vettek hadifoglyok bekísérésében, objektumok és vonatszerelvények őrzésében is. 1926-ban a Mátyás utca 16. 

szám alatti pénzügyőr laktanyában márvány emléktáblát állítottak a háború során katonai vagy pénzügyőri szolgálatteljesítés 

közben életüket vesztett, név szerint ismert 236 fő pénzügyőrnek. A Pénzügyőrségi Szaklap 1926. XI. 1-jei száma „Az em-

léktábla leleplezése” címmel részletes tudósítást tett közzé az eseményről. A Pénzügyőr- és Adózástörténeti Múzeum gyűj-

teménye őrzi ezt a korabeli lapot a testületi szaksajtó sok más példányával együtt. Ezekből a lapokból az is kiderül, hogy a 

testület nem hagyta magukra a hadiözvegyeket és hadiárvákat, anyagi támogatással gondoskodott róluk. 

 

Kulcsszavak 

Magyar Királyi Pénzügyőrség   ;   hősi halottak   ;   Pénzügyőrségi Szaklap   ;   pénzügyőr hősi halott emléktábla   ;   

Magyar Királyi Vámőrség 
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0500                                                                                 ZÉTÉNYI Zsolt 

ORCID: 0000-0002-5522-1375 

A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye  

(85-111.p.) 

DOI : 10.31627/RTF.XXIX.2019.57N.85-111P 

 

A budapesti Szabadság tér és közvetlen környezete évszázadok óta a magyarságot elnyomó, illetve a magyar szabadságot 

idéző jelképeknek az elhelyezési területe. Kezdetben a „Neugebäude” épülete az osztrák elnyomás jelképeként vonult be a 

magyar köztudatba. Ennek a műtárgynak az elbontása nyomán azonban a magyar nemzet új értelmet adott a térségnek azáltal, 

hogy a nemzeti függetlenség és szabadság eszméjét hordozó elnevezésekkel és jelképekkel gyarapította a területet. Ennek az 

egységnek volt része az úgynevezett trianoni emlékmű. Ezen emlékmű közelében, az úgynevezett trianoni virágágyás helyén 

– amelyet a XIX. század utolsó harmadától egy „Szabadságharc szobor” emlékmű számára tartottak szabadon - hozták létre 

1945-ben a fővárost elfoglaló szovjet haderő elhatározásával és felügyeletével, a győztes nagyhatalom dicsőségét hirdető 

emlékművet. Ennek az emlékműnek politikai vonzata is van, mivel a magyar-német véderőkön aratott győzelem mellett 

egyben a magyarországi baloldal történelemszemléletét is alátámasztja, mely szerint az 1945 előtti időkben az ország rabság-

ban élt, a szabadság korszaka a bolsevik önkényuralmi eszméket is képviselő szovjet hadsereg bevonulása által jött el. Így a 

téren ma értelmetlen és elfogadhatatlan emlékezetpolitikai helyzetet mutat a német birodalmi 1944-es megszállást megbé-

lyegző és a szovjet birodalmi 1944-45 évi leigázást dicsőítő emlékmű egyidejű létezése. 

 
Kulcsszavak 

„Neugebäude”   ;  trianoni emlékmű   ;   szovjet hősi emlékmű   ;   szabadság téri emlékhely   ;   magyar-orosz hadisír egyezmény 
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0494                                                                           Gábor ANDROVICZ 

ORCID: 0000-0002-3760-9712 

Opfer des Berufs. Heldentoten der Königlich Ungarischen Haupt- und Residenzstädtischen, 

das heißt Budapester Staatspolizei in der Zeit des Dualismus 

(15-26.p.) 

10.31627/RTF.XXIX.2019.57N.15-26P 

 

Die Haupt- und Residenzstädtische Polizei war die erste Staatspolizei auf dem Gebiet der Heiligen Ungarischen Krone. Die 

im Jahre 1872 zeitweilig, dann im Jahre 1881 endgültig ins Leben gerufene Budapester Polizei war die größte Polizeiorga-

nisation des Königreichs Ungarn. Wegen ihrer Lage und Rolle stand sie im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und deshalb 

entstanden zahlreiche Studien und Zeitungsartikel, die die Bearbeitung des Gegenstandes ermöglichen.  

 

Schlüsselwörter 

Budapester Polizei   ;   Polizistenwaisen und Polizistenwitwen   ;     ;   Polizistentodesfälle   ;    

Polizistenhelden im I. Weltkrieg   ;   Begräbnis und Gedenkstätten von Polizistenhelden 

 

 

0495                                                                                   Imre BERKI 

ORCID: 0000-0001-8144-4751 

Heldentoten der Feuerwehr und Gedenken über sie 

(27-38.p.) 

DOI : 10.31627/RTF.XXIX.2019.57N.27-38P 

 

In Ungarn wurden Bürgerschutz und Feuerwehr unter Nennung Katastrophenschutz zusammengeschlossen. Deshalb beschäf-

tigt sich die Studie mit den Heldentoten der beiden Institutionen. Während der XIX. und XX. Jahrhunderte und der beiden 

Weltkriege, vom 1861 bis 2013 insgesamt in 150 Jahren, fielen 124 Personen in Ungarn zum Opfer des Berufs.  

 

Schlüsselwörter 

Katastrophenschutz   ;   Feuerwehr   ;   Bürgerschutz   ;   Feuerwerker   ;   Luftschutzdienstler 

 

 

0496                                                                                  József DEÁK 

ORCID: 0000-0002-7661-4485 

Echo von Besetzung der Tschechoslowakei in der Presse des Innenministeriums 

(39-48.p.) 

DOI : 10.31627/RTF.XXIX.2019.57N.39-48P 

 

Im Jahre 1968 besetzten die Truppen des Warschauer Vertrages die Tschechoslowakei. Mit diesem ungewöhnlichen Ereignis 

mußten auch die ungarischen Zeitungen sich beschäftigen. Im Falle der zum Anziehungskreis des Innenministeriums 

gehörenden Zeitschriften muß man in Betracht nehmen, daß die ungarischen Ordnunsorgane in irgendwelcher Forma an der 

Intervention teilnahmen. Dabei mußte die ganze ungarische Presse im allgemeinen, der Fachpresse des Innenministeriums im 

besonderen nach den Erwartungen der Sowjetunion, das heißt Rußlands sich richten. Von den prinzipiellen Grundlagen über 

die Mitteilung der Ereignisse, mit der Terminologie schließend untersucht die Schrift die Widerspiegelung dieser Inter-

vention in der Presse des Innenministeriums.  

 

Schlüsselwörter 

Zeitschrift Belügyi Szemle   ;   Grenzwache   ;   Zeitschrift Hazáért   ;   Brachialgewalt   ;   Zeitschrift Magyar Rendőr 
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0497                                                                                 Sándor FÓRIZS 

ORCID: 0000-0001-6019-3295 

Ungarische Grenzwache und der Einmarsch in Tschechoslowakei vom Jahre 1968 

(49-58.p.) 

DOI : 10.31627/RTF.XXIX.2019.57N.49-58P 

 

Im August 1968 vollbrachten mehrere Mitgliedstaaten des Warschauer Vertrages eine Militärintervention in der Tschechos-

lowakei. Gegenwärtige Veröffentlichung untersucht die Rolle und Tätigkeit während dieser Ereignisse auf dem Wege der 

Analyse der im Ungarischen Nationalarchiv auffindbaren Dokumenten. Verfasser stellt die Vorbereitung der Führung der 

Grenzwache zus Sicherung des Grenzübertrittes, die verwendeten Führungs- und Dienstvollführungsmethoden, die Ordnung 

der Gruppierung der Kräfte, die stattgefundenen Ereignisse dar. Wort fällt über die im Innern des Landes vorgenommenen 

Maßnahmen und die Reagierung einiger Nachbarstaaten auf die Geschehenen.  

 

Schlüsselwörter 

Grenzwache   ;   Grenzübertritt   ;   Grenzsperre   ;   Grenzzone   ;   Einmarsch nach Tschechoslowakei 1968 

 

 

 

0498                                                                                  János Suba 

ORCID: 0000-0002-2310-7746 

Kartenversorgung der ungarischen Division der in die Tschechoslowakei einmarschierten Interventionsarmee 

(59-68.p.) 

DOI : 10.31627/RTF.XXIX.2019.57N.49-58P 

 

Die Truppen des Warschauer Vertrages besetzten – als Ergebnis eines zum Manöver maskierten Aufmarsches – Tschechos-

lowakei. Darin nahmen auch die dazu bestimmten Formationen der Ungarischen Volksarmee. Ihre Aufgabe war die Be-

setzung des südlichen Streifens des Oberlandes. Im Interesse der Vollführung wurden die betroffene Truppenteile der Unga-

rischen Volksarmee mit Karten von verschiedenem Maßstabe zwar versorgt, war aber diese Versorgung ziemlich mangelhaft. 

Der Schwierigkeiten der Kartenverpflegung zum Trotze – infolge der selbstlosen Dienstvollführung von hohem Niveau der 

Soldaten – führten ihre Aufgaben um einen Preis minimaler Verluste aus. Der Kartographische Dienst der Ungarischen 

Volksarmee wurde unter Beachtung der Erfahrungen der Besetzung vom Jahre 1968 neugebildet.  

 

Schlüsselwörter 

Kartographischer Dienst der Ungarischen Volksarmee   ;   Einmarsch nach Tschechoslowakei vom Jahre 1968   ;    

„Zala” Militärübung von Ungarischen Volksarmee   ;   Kartenversorgung des Manövers „Zala”   ;   

Militärgeographie des Oberlandes 

 

 

0499                                                                                Andrea SZABÓ 

ORCID: 0000-0002-8224-4089 

Heldentoten vom I. Weltkrieg der Königlich Ungarischen Finanzache und Gedenken über sie 

(69-84.p.) 

DOI : 10.31627/RTF.XXIX.2019.57N.69-84P 

 

Während des I. Weltkrieges nahm der bei den Grenzabteilungen Dienst leistende Personalbestand vom Anfang an teil. We-

gen ihrer Ortskenntnis nahm man sie im Laufe der Grenzkampfhandlungen mit Vorliebe in Anspruch. Die Finanzachmänner 

nahmen an der Begleitung von Kriegsgefangenen, Bewachung von Anlagen und Zuggarnituren. In der Finanzwachkaserne 

unter Mathiasgasse 16 wurde ein Marmorgedenktafel dem Andenken von 236 im Militär- oder Finanzwachdienst gefallenen 

Finanzwachmänner errichtet. Die Nummer vom 1. November 1926 des Pénzügyőrségi Szaklap veröffentlichte einen aus-

führlichen Bericht über das Ereignis mit dem Titel „Enthüllung des Gedenktafels”. Die Sammlung des Museums für 

Geschichte der Finanzwache und Steuerung verwahrt dieses zeitgenössisches Blatt, mit zahlreichen anderen Blättern der 

Fachpresse unserer Körperschaft. Von diesen Blättern stellt sich heraus, daß die Körperschaft die Kriegswitwen und Kriegs-

waisen nich alleine ließ, sondern mit finanzieller Unterstützung für sie Sorge trug.  

 

Schlüsselwörter 

Königlich Ungarische Finanzwache   ;   Heldentoten   ;   Pénzügyörségi Szaklap   ;   

Gedenktafel der Heldentoten der Finanzwache   ;   Königlich Ungarische Zollwache 
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0500                                                                                 Zsolt ZÉTÉNYI 

ORCID: 0000-0002-5522-1375 

Die Angelegenheit des sowjetischen (russischen) Heldendenkmals vom Freiheitsplatz 

(85-111.p.) 

DOI : 10.31627/RTF.XXIX.2019.57N.85-111P 

 

Der Budapester Freiheitsplatz und seine unmittelbare Umgebung ist Plazierungsort der an Unterdrückung und Freiheit erin-

nernden Symbole des Ungarntums seit dem XIX. Jahrhundert. Anfänglich wurde das „Neugebäude” als Sinnbild der öster-

reichischen Unterdrückung im ungarischen Allgemeinbewußtsein betrachtet. Nach dem Abbruch dieses Kunstbaus gab aber 

die ungarische Nation dem Raum neuen Sinn dadurch, daß sie das Gelände mit die Idee der nationalen Unabhängigkeit und 

Freiheit tragenden Bezeichnungen und Sinnbildern bereicherte. Einer der Teile dieser Einheit war das sogenannte Trianon-

denkmal. In der Nähe dieses Denkmals, an der Stelle des sogenannten Trianonblumenbeetes – das seit dem letzten Drittel des 

XIX. Jahrhunderts für ein „Freiheitskampfdenkmal” freigehalten war – brachte man im Jahre mit dem Entschluß und Auf-

sicht der die Hauptstadt erobernden sowjetischen (russischen) Streitmacht das den Ruhm der siegreichen Großmacht verkün-

dende Denkmal. Dieses Denkmal hat auch einen politischen Sinn, weil es neben dem über deutsch-ungarischen Wehrmächte 

davongetragenen Sieg zugleich auch die Geschichtsbetrachtung der ungarländischen Linke unterstützt. Die verkündet näm-

lich, daß das Land in den Zeiten vor 1945 in Knechtschaft lebte, und das Zeitalter der Freiheit kam durch den Einmarsch der 

auch die bolschewistische Willkürherrschaftideen vertretende sowjetische (russische) Armee. So zeigt es am Platze heute 

eine sinnlose und unannehmliche erinnerungspolitische Lage das gliechzeitige Bestehen des die Besetzung vom Deutschen 

Reich des Jahres 1944 brandmarkenden Denkmals und die Unterjochung vom Sowjetischen (Russischen) Reich von den 

Jahren 1944–1945 rühmenden Monuments.  

 

Schlüsselwörter 

„Neugebäude”   ;    Trianondenkmal   ;   sowjetisches (russisches) Heldendenkmal   ;    

Gedenkstätte vom Heldenplatz   ;   russisch-ungarisches Kriegsgräberabkommen 
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0494                                                                                                    Gábor ANDROVICZ 

ORCID: 0000-0002-3760-9712 

Victims of the Profession: 

Heroic Dead of the Budapest Royal Hungarian State Police in the Era of the Dual Monarchy 

(15-26.p.) 

DOI : 10.31627/RTF.XXIX.2019.57N.15-26P 

 

Following the Austro-Hungarian Compromise of 1867, the Budapest Police were the first nationalized police organization on 

the territory under the authority of the Hungarian Holy Crown. The Budapest Police, temporarily nationalized in 1872 and 

then permanently by law in 1881, was the largest police organization on a headcount basis in the country. As a result of its 

prime location and function within the law enforcement framework of the Kingdom of Hungary, the Budapest Police also 

received the brunt of media attention. Thus, the organization was being reported on and covered by the press already in the 

Era of the Dual Monarchy. This historical reporting has made it possible to write this work.           

 

Key words: 

Budapest Police   ;   police orphans and widows   ;   police deaths   ;   police heroes in WWI   ;    

funerals of and memorials to police heroes 

 

 

0495                                                                                                           Imre BERKI  

ORCID: 0000-0001-8144-4751 

Heroic Dead of the Fire Department and Memorials to their Memory 

(27-38.p.) 

DOI : 10.31627/RTF.XXIX.2019.57N.27-38P 

 

The work focuses not only on Hungarian firefighters as one of the first organizations in Disaster Management, but also on 

those among them who died providing civil defense for the nation. Hungary participated in two world wars in the 19th and 

20th centuries, over the course of which many men in the examined organizations lost their lives. The work, however, does 

not cover these heroes; rather it looks at the 124 men who gave their lives in the line of duty over the 152-year period from 

1861 to 2013.    

 

Key words: 

Disaster Management   ;   Fire Protection System   ;   civil defense   ;   fire fighters   ;   permanent air defense personnel    

 

 

0496                                                                                                           József DEÁK 

ORCID: 0000-0002-7661-4485 

(39-48.p.) 

Domestic Press Coverage of the Occupation of Czechoslovakia 

DOI : 10.31627/RTF.XXIX.2019.57N.39-48P 

 

In 1968, Warsaw Pact troops invaded the Czechoslovak Socialist Republic, a member state of the alliance. The Hungarian 

press of course covered this unusual event. The journals, which were under the influence of the Ministry of Domestic Affairs, 

had to report on Hungarian forces participating in the intervention. Moreover, all Hungarian media organs, especially the 

ones under the auspice of Domestic Affairs, had to toe the Soviet line. Our work examines Hungarian domestic press cover-

age of the Czechoslovak intervention from theoretical basics to the actual reporting of events.        

 

 

Key words: 

Belügyi Szemle Journal   ;   Hungarian Border Patrol   ;   Hazáért Journal   ;   police force   ;   Magyar Rendőr Journal 
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0497                                                                                Sándor  FÓRIZS 

ORCID: 0000-0001-6019-3295 

Hungarian Border Patrol and the 1968 Invasion of Czechoslovakia 

 (49-58.p.) 

DOI : 10.31627/RTF.XXIX.2019.57N.49-58P 

 

In August 1968, several member states of the Warsaw Pact participated in a military intervention against Czechoslovakia. 

Using documents stored at the National Archives of Hungary, the work looks at the role and endeavors of the Hungarian 

Border Patrol (HBP) in this military action. The author introduces the preparatory work undertaken by HBP leadership to 

secure border crossings, the applied methods of commanding and service, the grouping of forces and the actual events as they 

played out. Also covered in the work are the measures undertaken within the country and the reactions of a few neighboring 

countries to the events. 

 

Key words: 

Hungarian Border Patrol   ;   border crossing   ;   border barrier   ;   border zone   ;   1968 Invasion of Czechoslovakia 

 

 

0498                                                                                  János SUBA 

ORCID: 0000-0002-2310-7746 

Provision of Maps in the Hungarian Contingent in the 1968 Invasion of Czechoslovakia  

(59-68.p.) 

DOI : 10.31627/RTF.XXIX.2019.57N.59-68P 

 

In summer 1968, the troops of the Warsaw Pact – disguised as a war gaming exercise – invaded the Czechoslovak Socialist 

Republic. Certain units of the Hungarian People’s Army participated in this intervention; their responsibility was to occupy 

the southern area of Slovakia. In order to successfully accomplish the mission, the concerned units of the Hungarian People’s 

Army were provided various topographical maps of the area, the supply of which was significantly lacking. Despite the 

difficulties caused by the lack of maps, Hungarian troops – as a result of their selflessness and high level of service – accom-

plished their mission efficiently and with minimal losses. Having taken into account the lessons learned from the 1968 inva-

sion, the military mapping means of the Hungarian People’s Army was reorganized. 

 

Key words: 

cartographic service in the Hungarian People’s Army   ;   1968 Invasion of Czechoslovakia   ;   “Zala” military exercise of the 

Hungarian People’s Army   ;   cartographic provision of the “Zala” military exercise   ;   

military geography of Highland of historical Hungary 

 

 

0499                                                                                 Andrea SZABÓ 

ORCID: 0000-0002-8224-4089 

WWI Heroic Dead of the Royal Hungarian Finance Guard and Memorials to their Memory 

(69-84.p.) 

DOI : 10.31627/RTF.XXIX.2019.57N.69-84P 

 

From the beginning, personnel of the Royal Hungarian Finance Guard (RHFG) serving along the border fought in WWI. 

Because of their familiarity with the border area, they were relied upon during battles on the borderland. They were also used 

to chaperone POWs and watch over objects and trains. In 1926, a marble memorial plaque was unveiled in the finance guard 

barracks located on 16 Mátyás Street to the 236 finance guards who had lost their lives in WWI. The November 1st, 1926 

issue of Pénzügyőrségi Szaklap provided a detailed report of the “Unveiling of the Memorial Plague”. The Customs and Tax 

History Museum has the issue in its collection, along with many other related journal issues. From these we have also learned 

that the RHFG did not abandon the widows and orphans whose husbands and fathers fell in the war; the organization provid-

ed financial support to them. 

 

Key words: 

Royal Hungarian Finance Guard   ;   heroic dead   ;   Pénzügyőrségi Szaklap   ;    

plaque commemorating the heroic dead of the Royal Hungarian Finance Guard   ;   Royal Hungarian Customs Guard 
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Controversy Surrounding the Soviet Heroes Memorial on Freedom Square  
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Freedom Square and its surrounding area in Budapest have been the space where representations of bygone repression and 

expression of Hungarian freedom have been erected. The Neugebäude (New Building), which symbolized Austrian repres-

sion, was the first such representation to be widely known. In the wake of its demolition, the space where it had stood gained 

new meaning for the Hungarian people, as a place where the principles of national independence and liberty could be ex-

pressed. As a result of consensus thinking, the so-called Treaty of Trianon Memorial was erected. In the spot of the so-called 

Trianon flowerbed near the Treaty of Trianon Memorial, a space which had been formerly reserved for the last third of the 19th 

century for a statue commemorating the Fight for Freedom, a memorial to the victorious Great Power, the occupying Soviet 

forces, was erected instead. This memorial carried political connotations as it represented victory over the Hungarian-German 

defense forces while also providing support to the leftwing interpretation of history in Hungary, according to which the coun-

try had been a slave state prior to 1945, and that the era of freedom had been ushered in by the Soviet Red Army. (The same 

Soviet Red Army which propagated the principles of Bolshevik authoritarianism.) Thus Freedom Square today conveys an 

incomprehensible and unacceptable commemorative message by simultaneously hosting memorials dedicated to the 1944 

invasion of Hungary by the German Empire and to the Soviet Empire that subjugated the country following 1944-45. 
 

Key words: 
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Hungarian-Russian agreement on military gravesites  
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wer.] Ford.: MAGYARICS Tamás. Budapest, 2013. Antall József Tudásközpont. 300 p. HU-ISBN 978 963 87 4862 1. 

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. nov-

ember 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

46.p. 1.sz.jegyzet. 

 
D 

DEÁK József: Az állambiztonsági propaganda, annak kialakulása és fejlődése - nemzetbiztonság és civil kapcsolatok. 
Társadalom és honvédelem, XVII.évf. (2013) 3-4.sz. 408-417.p. HU-ISSN 1417-7293. 

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. nov-

ember 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

46.p. 56.sz.jegyzet. 

 
DEÁK József: A Belügyi Szemle Tájékoztatójában a médiával kapcsolatban megjelent anyagok (1963-1972). Magyar 
Rendészet XIV.évf. (2014) 2.sz. 127-137.p. HU-ISSN 1586-2895. 

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 

Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szerve-

zett magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, 

honvédek, rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott 

változata. 57.p. 2.sz.jegyzet. 

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. nov-

ember 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

46.p. 54.sz.jegyzet. 

 
DEÁK József: The state security articles of the Interior Ministry Review prospectus at the service of the current politics 
and the internal affairs propaganda (1963-1972). [A Belügyminisztérium felülvizsgálati tájékoztatójának állambiztonsági 
cikkei az aktuálpolitika és a belbiztonság szolgálatában.] Central European Papers, II.évf. (2014) 1.sz. 150-159.p. CZ-
ISSN 2336-369X. 

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 

Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szerve-

zett magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, 

honvédek, rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott 

változata. 57.p. 2.sz.jegyzet. 

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. nov-

ember 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

46.p. 52.sz.jegyzet. 

 

DEÁK József: A polgári magyar állam rendvédelmi sajtója 1867-1944. 65-88.p. In PARÁDI Ákos (szerk.): Ünnepi tanul-

mányok Parádi József 65. születésnapja tiszteletére. Budapest, 2015, Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Tudományos Társaság. HU-ISBN 978 963 89 8289 6. /Salutem, 2./ HU-ISSN 2416-2078 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
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Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett 

fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált 

tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 75.p. 5.sz.jegyzet. 

 

DEÁK József: A Belügyi Szemle és az ideológiai háború a helsinki konferenciáig 1953-1975. 57-70.p. In PARÁDI József 

et al. (szerk.): Ünnepi tanulmányok Gáspár László 65. születésnapja tiszteletére. Budapest, 2015, Szemere Bertalan Ma-

gyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. 154 p. HU-ISBN:9786158030908 /Salutem, 1./ HU-ISSN 2416-

2078. 

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 

Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szerve-

zett magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, 

honvédek, rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott 

változata. 57.p. 2.sz.jegyzet. 

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. nov-

ember 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

46.p. 50.sz.jegyzet. 

 
DEÁK József: The Psychological Struggle between East and West as Reflected in the Interior Rewiew up to the Europe-
an Safety and Cooperation Conference (1953–1975). [A Kelet és a Nyugat lélektani hadviselés kivetülése a Belügyi 
Szemle folyóiratban az Európai Biztonsági és Együtt-működése Konferencia szemszögéből (1953-1975). Prague Papers 
on the History of International Relations, XI.évf. (2015) 1.sz. 102-113.p. CZ-ISSN 2336-7105. 

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. nov-

ember 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

46.p. 53.sz.jegyzet. 

 
DEÁK József: A Belügyi Szemle a közpolitika szolgálatában (1953–1990). Hadtudományi Szemle. X.évf. (2017) 1.sz. 
375-390.p. HU-ISSN 2060-0437. 

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. nov-

ember 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

46.p. 6.sz.jegyzet. 

 

DEÁK József: A Belügyi Szemle közpolitikai, rendészetelméleti és szerkezeti fejlődése a rendszerváltásig. Hadtudomá-

nyi Szemle, X.évf. (2017) 2.sz. 339-355.p. HU-ISSN 2060-0437 

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. nov-

ember 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

46.p. 5.sz.jegyzet. 

 

DEÁK József: A Belügyi Szemle a pártfórumok értékeléseiben (1973-1987). Belügyi Szemle - Ordinem Facere, I.évf. 

(2018) 1.sz. 16-26.p. HU-ISSN 2062-9494. 

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. nov-

ember 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

46.p. 7.sz.jegyzet. 

 

Detektív és zsebtolvaj élet-halál harca. (Szerkesztőségi közlemény) Pesti Napló, LXVI.évf. (1915) 36.sz. 8-9.p. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 22.p. 39.sz.jegyzet. 
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A detektív halála. (Szerkesztőségi közlemény) Pesti Napló, LXVI.évf. (1915) 45.sz. 19.p. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 22.p. 39.sz.jegyzet. 

 

A detektívhős márványemléke. (Szerkesztőségi közlemény) Magyar Rendőr, V.évf. (1930) 23. sz. 3-4.p. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 22.p. 43.sz.jegyzet. 

 

DORNING Henrik: A budapesti rendőrség vázlatos története 1848-tól 1928-ig. Rendőr, III.évf. (1929) jubileumi szám 9-

27.p. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 21.p. 13.sz.jegyzet + 14.sz.jegyzet + 

16.sz.jegyzet. 

 

DORNING Henrik: A pillantás viszonzása. Jogtudományi Közlöny, LII.évf. (1917) 4.sz. 37-38.p. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 22.p. 19.sz.jegyzet. 

 

E-É 

EGRESSY Zoltán: A fototopográfiai alegység térképész-harcászati tevékenysége és jövőbeli feladatai. Magyar Honvéd-

ség Térképészeti Intézet Könyvtára. (A kézirat másolata a szerző magángyűjteményében.) 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi 

változata 2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság ál-

tal szervezett magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hír-

szerzők, honvédek, rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és át-

dolgozott változata. 67.p. 3.sz.jegyzet. 

 

Egy lovasrendőr halálos balesete. (Szerkesztőségi közlemény) Az Est, IX.évf. (1918) 216.sz. 8.p. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 22.p. 31.sz.jegyzet. 

 

Egy elfelejtett sír. (Szerkesztőségi közlemény) Fővárosi Lapok, XXXII.évf. (1895) 307.sz. 2868.p. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 22.p. 43.sz.jegyzet. 

 

Egy hivatás ünnepére. (Szerkesztőségi közlemény.) Katasztrófavédelem, LVI.évf. (2014) 5.sz. 1.p. HU-ISSN 1586-

2305. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 33.p. 26.sz.jegyzet. 
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Elgázolta a vonat. (Szerkesztőségi közlemény) Az Ujság, XIII.évf. (1915) 72.sz. 15.p. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 22.p. 35.sz.jegyzet. 

 

Emlékezzünk. (Szerkesztőségi közlemény) Magyar Rendőr, IV.évf. (1937) 22.sz. 515-516.p. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 21.p. 18.sz.jegyzet. 

 

Az emléktábla leleplezése. (Szerkesztőségi közlemény) Pénzügyőrségi Szaklap, XVI.évf. (1926) 21.sz. 334-337.p. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változa-

ta 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 

átdolgozott változata. 76.p. 47.sz.jegyzet. 

 

Élet-halálharc az utcán. (Szerkesztőségi közlemény) Népszava, XLIII.évf. (1915) 68.sz. 7.p. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 22.p. 39.sz.jegyzet. 

 

F 

Felhívás az összes tényleges és nyugdíjas pénzügyőri tisztviselőkhöz és altisztekhez. Pénzügyőrségi Szaklap, 

XVII.évf. (1927) 13-14.sz. 223.p. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változa-

ta 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 

átdolgozott változata. 76.p. 48.sz.jegyzet. 

 

FISCHER Ferenc: A kétpólusú világ (1945–1989). Budapest – Pécs, 2014, Dialóg Campus. 398 p. HU-ISBN 978 963 95 4285 3. 

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. nov-

ember 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

46.p. 4.sz.jegyzet. 

 
FÓRIZS Sándor: A határőrség megszervezése és működése, 1945-1956. 555-608.p. In PÓSÁN László — VESZPRÉMY 

László — BODA József — ISASZEGI János: Őrzők, vigyázzatok a határra! Határvédelem, határőrizet, határvadászok a 
középkortól napjainkig. Budapest, 2017, Zrínyi Kiadó. 910 p. HU-ISBN 978 963 32 7560 3.  

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett 

fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált 

tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 7.6p. 68.sz.jegyzet. 

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. nov-

ember 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

46.p. 38.sz.jegyzet. 
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Főbiztosi kinevezések és áthelyezések. (Szerkesztőségi közlemény) Pénzügyőrségi Szaklap, VIII.évf. (1915) 16-17.sz. 

200.p. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változa-

ta 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 

átdolgozott változata. 75.p. 37.sz.jegyzet. 

 

FÜR Lajos: Magyar sors a Kárpát-medencében. Népesedésünk évszázadai 896-2000. Budapest, 2012, Kairosz. 472 p. HU-

ISBN 978 963 94 0620 9. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordi-

nis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti 

tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének 

szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 103.p. 

17.sz.jegyzet + 27.sz.jegyzet. 

 

G-Gy 

GADOS László: A haditevékenységek térképészeti biztosításának nehéz feladata. Honvédelem, VIII.évf. (1964) 12.sz. 

42-46.p. 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi 

változata 2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság ál-

tal szervezett magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hír-

szerzők, honvédek, rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és át-

dolgozott változata. 67.p. 3.sz.jegyzet. 

 

GALÁNTAI József: Az I. világháború. Budapest, 20002, Korona Kiadó. 543 p. HU-ISBN 978 963 91 9181 7. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett 

fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált 

tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 75.p. 2.sz.jegyzet + 3.sz.jegyzet + 31.sz.jegyzet. 

 

Gargyi Bálint árvái. (Szerkesztőségi közlemény) Az Est, VIII.évf. (1917) 287.sz. 5.p. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 22.p. 49.sz.jegyzet. 

 

Gargyi Bálint temetése. (Szerkesztőségi közlemény) Budapesti Hírlap, XXXVII.évf. (1917) 283.sz. 6.p. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 22.p. 42.sz.jegyzet + 47.sz.jegyzet. 

 

Gyászrovat. (Szerkesztőségi közlemény) Pesti Napló, LVIII.évf. (1907) 256.sz. 11.p. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 22.p. 24.sz.jegyzet. 

 

H 

Hadbavonult pénzügyőrök. (Szerkesztőségi közlemény) Tolnai Világlapja, XV.évf. (1915) 11.sz. 14.p. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett 

fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált 

tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 75.p. 26.sz.jegyzet. 
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HAJÓS György: A Szabadság tér. Budapest, 2004, Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. 88 p. HU-ISBN 963 51 3173 9. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordi-

nis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti 

tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének 

szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 103.p. 

4.sz.jegyzet. 

 

Halálozások. (Szerkesztőségi közlemény) Pénzügyigazgatás, XXIV.évf. (1914) 24.sz. 381.p. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett 

fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált 

tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 75.p. 19.sz.jegyzet. 

 

Halálozások. (Szerkesztőségi közlemény) Pénzügyigazgatás, XXV.évf. (1915) 21.sz. 336.p. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett 

fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált 

tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 75.p. 30.sz.jegyzet. 

 

Halálozások. (Szerkesztőségi közlemény) Vasárnapi Ujság, XLI.évf. (1894) 27.sz. 453.p. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 22.p. 38.sz.jegyzet. 

 

HALÁSZ Kálmán: Csehszlovákiai titkos adók és a lélektani hadviselés. Hazáért, A BM Határőrség és a BM Karhatalom 

lapja, (Belső használatra) XXIII.évf. (1968) 37.sz. 10-11.p. HU-ISSN 1419-0052. 

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. nov-

ember 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

46.p. 49.sz.jegyzet. 

 

HAUTZINGER Zoltán: A fegyveres szervek rendeltetésének alaptörvényi szabályozása. 65-75.p. In DRINÓCZI Tímea 

(szerk.): Magyarország új alkotmányossága. Pécs, 2011, Pécsi Tudományegyetem Állam- és jogtudományi Kar. 229 p. 

HU-ISBN 978 963 64 2437 4. 

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 

Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szerve-

zett magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, 

honvédek, rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott 

változata. 57.p. 5.sz.jegyzet. 

 

A házmester agyonszúrt egy rendőrt. (Szerkesztőségi közlemény) Budapesti Hírlap, XXXVIII.évf. (1918) 151.sz. 15.p. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 22.p. 29.sz.jegyzet. 

 

Hetvenötéves a magyar pénzügyőrség. (Dicsőséges és derűs emlékek a pesti pénzügyőr múzeumban). (Szerkesztőségi közlemény) 

Nemzeti Újság, XXIV.évf. (1942) 225.sz. 11.p. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett 

fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált 

tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 76.p. 55.sz.jegyzet. 
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Hivatalos rész. Budapesti Közlöny, XLIX.évf. (1915) 176.sz. 2.p. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett 

fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált 

tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 75.p. 39.sz.jegyzet. 

 

Hol volt tűzben az első honvéd. (Szerkesztőségi közlemény) Az Est, V.évf. (1914) 201.sz. 3.p. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett 

fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált 

tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 75.p. 12.sz.jegyzet. 

 

236 hősi halált halt pénzügyőr emléke. (Szerkesztőségi közlemény) Pesti Napló, LXXVII.évf. (1926) 237.sz. 6.p.  

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett 

fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált 

tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 76.p. 47.sz.jegyzet. 

 

J 

Jelentés a budapesti állami rendőrség 1906. évi működéséről. Budapest, 1907, Országos Központi Községi Nyomda 

Részvény-társaság. 277 p. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 22.p. 20.sz.jegyzet. 

 

Jelentés a budapesti állami rendőrség 1910. évi működéséről. Budapest, 1911, Radó Izor Nyomdai Műintézete. 272 p. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 21.p. 8.sz.jegyzet. 

 

K 

Katonai tereptan tankönyv. Honvédelmi Minisztérium. I.köt. Budapest, 1966, 279 p. (A kiadvány szabályzat besorolása 

Ált/16.) ; II.köt. Budapest, 1966, 144 p. (A kiadvány szabályzat besorolása Ált/17.) ; III.köt. Budapest, 1967, 234 p. A 

kiadvány szabályzat besorolása Ált/33.). 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi 

változata 2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság ál-

tal szervezett magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hír-

szerzők, honvédek, rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és át-

dolgozott változata. 67.p. 4.sz.jegyzet. 

 

Katonai tereptan példatár. Budapest, 1967, Honvédelmi Minisztérium. 268 p.(A kiadvány szabályzat besorolása 

Ált/32.). 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi 

változata 2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság ál-

tal szervezett magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hír-

szerzők, honvédek, rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és át-

dolgozott változata. 67.p. 4.sz.jegyzet. 

 

KEEGAN, John: Az első világháború. [The First World War.] Ford.: MOLNÁR György. Budapest, 2014, Akadémia Ki-

adó. 657 p. HU-ISBN 978 963 05 9503 2. /Hadiakadémia./ HU-ISSN 2062-8498. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett 

fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált 

tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 75.p. 1.sz.jegyzet. 
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A kegyelet virágai. (Szerkesztőségi közlemény) Magyar Rendőr, V.évf. (1938) 21.sz. 491-492.p. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 21.p. 18.sz.jegyzet. 

 

Két kis gyermek a Dunába fult. (Szerkesztőségi közlemény) Népszava, XLVI.évf. (1918) 145.sz. 9.p. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 22.p. 50.sz.jegyzet. 

 

Kitüntetett pénzügyőrök. (Szerkesztőségi közlemény) Pénzügyigazgatás, XXV.év. (1915) 10.sz. 162.p. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett 

fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált 

tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 75.p. 22.sz.jegyzet. 

 

Kitüntetés a hősi halál után. (Szerkesztőségi közlemény) Pénzügyigazgatás, XXVIII.évf. (1918) 11.sz. 137.p. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett 

fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált 

tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 75.p. 28.sz.jegyzet. 

 

Kézigránátmerénylet két halottal. (Szerkesztőségi közlemény) Budapesti Hírlap, XXXVIII.évf. (1918) 302.sz. 10.p. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 22.p. 32.sz.jegyzet. 

 

Kibővített pártbizottsági ülés a BM Határőrségnél és a BM karhatalomnál. (Szerkesztőségi közlemény.) Hazáért, A 

BM Határőrség és a BM Karhatalom lapja, (Belső használatra) XXIII.évf. (1968) 35.sz. 2.p. HU-ISSN 1419-0052. 

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. nov-

ember 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

46.p. 40.sz.jegyzet + 41.sz.jegyzet + 42.sz.jegyzet + 43.sz.jegyzet. 

 

Ki lőtte le a lovasrendőrt? (Szerkesztőségi közlemény) Budapesti Hírlap, XXXII.évf. (1912) I.rész. 177.sz. 16.p. II.rész. 

178.sz. 9-10.p. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 22.p. 26.sz.jegyzet. 

 
Henry KISSINGER: Világrend. [World Order.] Ford.: KÁLLAI Tibor — PATAKY Éva. Budapest, 2015, Antall József Tu-
dásközpont. 432 p. HU-ISBN 978 615 55 5907 5. 

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. nov-

ember 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

46.p. 3.sz.jegyzet. 
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KLESZKY Gyula: A pénzügyőrségnek a háborúban nyújtott kedvezmények. Pénzügyigazgatás, XXVII.évf. (2017) 16.sz. 

222.p. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett 

fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált 

tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 75.p. 35.sz.jegyzet. 

 

KOZMA Endre — HÉJJA István — STEFANCSIK Ferenc: Katonaföldrajzi kézikönyv. Budapest, 1993, Zrínyi Kiadó. 175 

p. HU-ISBN 963 327 208 4. 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi 

változata 2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság ál-

tal szervezett magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hír-

szerzők, honvédek, rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és át-

dolgozott változata. 67.p. 1.sz.jegyzet. 

 

A kötelességteljesítés halottja. (Szerkesztőségi közlemény) Pénzügyigazgatás, XXIV.évf. (1914) 19.sz. 289-291.p. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett 

fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált 

tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 75.p. 13.sz.jegyzet + 14.sz.jegyzet. 

 

A középítési bizottmány ülése folyó év május hó 1-jén. (Szerkesztőségi közlemény.) Építő Ipar, XXVII.évf. (1903) 

21.sz. 137-138.p. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordi-

nis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti 

tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének 

szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 103.p. 

6.sz.jegyzet. 

 

A közigazgatási bizottság ülése. (Szerkesztőségi közlemény) Fővárosi Közlöny, XXIII.évf. (1912) 47.sz. 2179-2184.p. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 22.p. 26.sz.jegyzet. 

 
Közlemény a szovjet-csehszlovák tárgyalásokról. (Szerkesztőségi közlemény.) Magyar Rendőr, XXII.évf. (1968) 
35.sz.2-3.p. HU-ISSN 0230-192X. 

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. nov-

ember 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

46.p. 8.sz.jegyzet + 10.sz.jegyzet + 12.sz.jegyzet + 13.sz.jegyzet + 14.sz.jegyzet + 15.sz.jegyzet + 16.sz.jegyzet + 

17.sz.jegyzet + 18.sz.jegyzet + 19.sz.jegyzet + 20.sz.jegyzet + 21.sz.jegyzet + 22.sz.jegyzet + 23.sz.jegyzet + 

24.sz.jegyzet + 25.sz.jegyzet + 26.sz.jegyzet + 27.sz.jegyzet + 28.sz.jegyzet + 29.sz.jegyzet + 30.sz.jegyzet + 

31.sz.jegyzet + 32.sz.jegyzet + 33.sz.jegyzet + 34.sz.jegyzet +35.sz.jegyzet + 36.sz.jegyzet. 

 

L-Ly 

Leleplezték a lovasrendőr síremlékét. (Szerkesztőségi közlemény) Pesti Napló, LXIV.évf. (1913) 259.sz. 11.p. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 22.p. 43.sz.jegyzet. 

 

A lovasrendőr halálos balesete. (Szerkesztőségi közlemény) Népszava, XLVI.évf. (1918) 216.sz. 10.p. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 
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szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 22.p. 31.sz.jegyzet. 

 

A lovasrendőr síremlékének fölavatása. (Szerkesztőségi közlemény) Budapesti Hírlap, XXXIII.évf. (1913) 259.sz. 11.p. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 22.p. 26.sz.jegyzet. 

 

M 

MAGASVÁRI Adrienn: Kivonat a pénzügyőrség személyi állományának történetéből (1867-1919). 82-91.p. In 

ZSÁMBOKINÉ Ficskovszky Ágnes (szerk.): Válogatott tanulmányok a Vám- és Pénzügyőri Tanszék fennállásának 25. év-

fordulója alkalmából. Budapest, 2016, NKE Rendészettudományi Kar Vám- és Pénzügyőri Tanszék. 196 p. HU-ISBN 

978 615 50 5772 4. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett 

fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált 

tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 75.p. 34.sz.jegyzet. 

 

A Magyar Királyi Állami Számvevőszék jelentése az 1908. évi zárszámadásáról, valamint az államháztartás, államva-

gyon és állami adóságok kezelése körül az 1908. évben szerzett tapasztalatairól. Budapest, 1909, Magyar Királyi Álla-

mi Nyomda. 158 p.  

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 22.p. 46.sz.jegyzet. 

 

A magyar pénzügyőrség és a háború. (Szerkesztőségi közlemény) Pénzügyigazgatás, XXIV.évf. (1914) 17.sz. 268.p. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett 

fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált 

tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 75.p. 16.sz.jegyzet. 

 

A magyar pénzügyőrség a háborúban. (Szerkesztőségi közlemény) Pénzügyigazgatás, XXIV.évf. (1914) 24.sz. 382.p. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett 

fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált 

tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 75.p. 18.sz.jegyzet. 

 

A magyar pénzügyőrség a háborúban. (Szerkesztőségi közlemény) Pénzügyigazgatás, XXV.évf. (1915) 1.sz. 12.p. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett 

fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált 

tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 75.p. 21.sz.jegyzet + 23.sz.jegyzet + 24.sz.jegyzet + 

25.sz.jegyzet. 

 

Meggyilkolt rendőr. (Szerkesztőségi közlemény) Fővárosi Lapok, XXXIII.évf. (1896) 145.sz. 7.p. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 22.p. 21.sz.jegyzet. 
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Meggyilkolt lovasrendőr. (Szerkesztőségi közlemény) Pesti Napló, XLVII.évf. (1896) 144.sz. 2.p. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 22.p. 23.sz.jegyzet. 

 

Meggyilkolt rendőr. (Szerkesztőségi közlemény) Budapesti Hírlap, XXV.évf. (1905) 130.sz. 8.p. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 22.p. 25.sz.jegyzet. 

 

Meggyilkolt rendőr. (Szerkesztőségi közlemény) Pesti Napló, LIX.évf. (1908) 136.sz. 11.p. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 22.p. 25.sz.jegyzet. 

 

Meghalt az őrjáraton. Budapesti Hírlap, XVI.évf. (1896) 312.sz. 6-7.p. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 22.p. 34.sz.jegyzet. 

 

Megnyílt a pénzügyőrségi múzeum. (Szerkesztőségi közlemény) Pénzügyőrségi Szaklap, XX.évf. (1930) 20.sz. 9-10.p. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett 

fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált 

tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 76.p. 52.sz.jegyzet. 

 

Merénylet egy rendőr ellen. (Szerkesztőségi közlemény) Budapesti Hírlap, XXXVIII.évf. (1918) 136.sz. 8.p. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 22.p. 28.sz.jegyzet. 

 

A mi gyászunk. (Szerkesztőségi közlemény) Pénzügyigazgatás, XXV.évf. (1915) 17.sz. 242. p. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett 

fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált 

tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 75.p. 27.sz.jegyzet. 

 

Műemlékek tűzvédelme. (Szerkesztőségi közlemény.) Tűzvédelem, XLIII.évf. (1991) 5.sz. 8.p. HU-ISSN 0230-1415. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 33.p. 17.sz.jegyzet. 

 

N-Ny 

NAGY József: A magyar határőrség tevékenysége a csehszlovákiai beavatkozás időszakában. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XI.évf. (2005) 14.sz. 79-84.p. HU-ISSN 1216-6774. 

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 

Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szerve-
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zett magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, 

honvédek, rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott 

változata. 57.p. 37.sz.jegyzet. 

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. nov-

ember 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

46.p. 2.sz.jegyzet. 

 

Nagy tűzvész Újpesten. Fővárosi Lapok, XXXI.évf. (1894) 181.sz. 1558-1559.p. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 22.p. 37.sz.jegyzet. 

 

O-Ó 

OLASZ Lajos: A magyar légoltalom megszervezése az 1930-as években. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIV.évf. (2014) 35-36-37-38.sz. 75-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2013. október 29-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett „A tűzoltóság története” című 

katasztrófavédelem-történeti szimpozionján. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 33.p. 13.sz.jegyzet. 

 

ORBÁN Viktor nyilatkozata. In Orbán megszólalt emlékműügyben. (Szerkesztőségi közlemény.) Magyar Nemzet, 

XXVIII.évf. (2014) 197.sz. ?-?.p. cikk kezdő és záró oldala? HU-ISSN 0133-185X. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordi-

nis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti 

tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének 

szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 103.p. 

15.sz.jegyzet. 

 

Az Ó-utcai kézibombamerénylet. (Szerkesztőségi közlemény) Pesti Hírlap, XL.évf. (1918) 303.sz. 8.p. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 22.p. 32.sz.jegyzet. 

 

Az őrült házmester rémtette. (Szerkesztőségi közlemény) Budapesti Hírlap, XLII.évf. (1918) 151.sz. 7.p. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 22.p. 29.sz.jegyzet. 

 

P 

PARÁDI Ákos: A Magyar Királyi Pénzügyőrség teendői a katonai határőrizetre való áttérés időszakában. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVII.évf. (2017) 54.sz. 45-59.p. HU-ISSN 1216-6774. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett 

fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált 

tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 75.p. 7.sz.jegyzet. 

 

PARÁDI József: A magyar állam határőrizete 1920-1941. Kandidátusi értekezés (MTA). Kézirat. Budapest, 1990. I.köt. 

264 p. + II.köt. 265-567 p. melléklet. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
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Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett 

fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált 

tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 76.p. 65.sz.jegyzet. 

 

PARÁDI József: A Magyar Királyi Csendőrség határőrizeti feladatai 1891-1914. Hadtörténelmi Közlemények, CI.évf. 

(1988) 1.sz. 56-92.p. HU-ISSN 0017-6540. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett 

fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált 

tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 76.p. 56.sz.jegyzet. 

 

PARÁDI József: A Magyar Királyi Pénzügyminisztérium határőrizeti feladatai az Osztrák-Magyar Monarchia magyaror-

szági vámhatárain 1867-1914. Hadtörténelmi Közlemények, CIV.évf. (1989) 2.sz. 177-196.p. HU-ISSN 0017-6540. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett 

fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált 

tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 75.p. 6.sz.jegyzet ; 76.p. 56.sz.jegyzet. 

 
PARÁDI József: Áttérés a háborús határőrizetre az első világháború előtt. Rendvédelemtörténeti Füzetek (Acta Historiae 
Praesidii Ordinis), IV.évf. (1994) 5.sz. 13-17.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 1993. szeptember 
21-én Budapesten hangzott el, a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett 
rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak a „Háború, forradalom, trianon” című V. konferenciáján. A 
publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Fü-
zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változa-
ta 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 
magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 
magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 
átdolgozott változata. 75.p. 55.sz.jegyzet. 
 

PARÁDI József et. al. (szerk.): A magyar rendvédelem története. Budapest, 19962, Osiris. 367 p. HU-ISBN 963 04 7958 3. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett 

fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált 

tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 75.p. 4.sz.jegyzet. 

 
PARÁDI József: A dualizmuskori magyar pénzügyőrség és vámhivatalok. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 
Praesidii Ordinis), VIII.évf. (1998) 9.sz. 82-85.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 1997. szeptem-
ber 23-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szer-
vezett rendvédelem-történeti tudományos konferenciasorozatnak „Gazdasági rendvédelmünk a XIX-XX. században.” 
című IX. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Fü-
zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változa-
ta 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 
magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 
magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 
átdolgozott változata. 75.p. 5.sz.jegyzet. 
 

PARÁDI József: A Magyar Királyi Vámőrség a polgári magyar állam rendvédelmi testülete. Rendvédelem-történeti Füze-

tek (Acta Historiae Praesidii Ordini), XIV.évf. (2014) 39-40-41-42.sz. 81-98.p. HU-ISSN 1216-6774. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változa-

ta 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 

átdolgozott változata. 76.p. 65.sz.jegyzet. 

 

PARÁDI József: A hátország rendvédelme 1914-1918. 108-124.p. In SZIDIROPULOSZ Archimédesz (szerk.): Trianoni Szemle 

Évkönyv. VII. évfolyam. Budapest, 2015, Trianoni Kutatóintézet Közhasznú Alapítvány. 311 p. HU-ISSN 2060-2502. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változa-

ta 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 

átdolgozott változata. 76.p. 58.sz.jegyzet. 
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PARÁDI József: A katonailag szervezett őrtestület és a polgári őrtestület. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-

esidii Ordisnis), XXV.évf. (2015) 43-44-45-46.sz. 77-84.p. HU-ISSN 1216-6774. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változa-

ta 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 

átdolgozott változata. 76.p. 63.sz.jegyzet. 

 

PARÁDI József: A magyar határőrizet a kiegyezéstől a II. világháború kitöréséig 1867-1939. 481-510.p. In BODA József 

— ISASZEGI János — PÓSÁN László — VESZPRÉMY László (szerk.): Őrzők vigyázzatok a határra! Határvédelem, határ-

őrizet, határvadászok a középkortól napjainkig. Budapest, 2017, Zrínyi Kiadó. 910 p. HU-ISBN 978 963 32 7560 3. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változa-

ta 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 

átdolgozott változata. 76.p. 67.sz.jegyzet. 

 

PATAKY István: A vonakodó szövetséges: a Magyar Népköztársaság és a Magyar Néphadsereg közreműködése Cseh-

szlovákia 1968. évi megszállásában. Budapest, 1996, Zrínyi Kiadó. 171 p. HU-ISBN 963 327 292 0. 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi 

változata 2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság ál-

tal szervezett magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hír-

szerzők, honvédek, rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és át-

dolgozott változata. 67.p. 15.sz.jegyzet + 24.sz.jegyzet. 

 

PÁLFY József: Csehszlovákiai helyzetkép. Hazáért, A BM Határőrség és a BM Karhatalom lapja, (Belső használatra) 

XXIII.évf. (1968) 37.sz. 3.p. HU-ISSN 1419-0052. 

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-

esidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. november 8-án, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar rendvédelem-

történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rendőrök.” című 

XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 46.p. 60.sz.jegyzet. 

 

PINCZÉSI Pál: A csehszlovákiai eseményekről. Budapest, 1968, Kossuth Kiadó. 176 p. HU-ISBN — 

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. nov-

ember 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

46.p. 59.sz.jegyzet. 

 

Petr PITHART (szerk.): Hatvannyolc. Pozsony, 1993, Kalligram. 320 p. SK-ISBN 807 14 9013 X. 

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. nov-

ember 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

46.p. 66.sz.jegyzet. 

 

Pénzügyőreink a háborúban. (Szerkesztőségi közlemény) Pénzügyigazgatás, XXIV.év.(1914) 20.sz. 316-317.p. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett 

fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált 

tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 75.p. 15.sz.jegyzet. 

 

A pénzügyőrség köréből. (Szerkesztőségi közlemény) Pénzügyigazgatás, XXIV.évf. (1914) 23.sz. 364.p. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett 

fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált 

tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 75.p. 17.sz.jegyzet. 
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A pénzügyőrség köréből. (Szerkesztőségi közlemény) Pénzügyigazgatás, XXVI.évf. (1916) 10-11.sz. 163-164.p. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett 

fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált 

tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 75.p. 36.sz.jegyzet ; 76.p. 41.sz.jegyzet. 

 

A pénzügyőrség köréből. (Szerkesztőségi közlemény) Pénzügyigazgatás, XXVI.évf. (1916) 12.sz. 180.p. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett 

fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált 

tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 76.p. 42.sz.jegyzet. 

 

A pénzügyőrség köréből. (Szerkesztőségi közlemény) Pénzügyigazgatás, XXVII.évf. (1917) 5.sz. 76.p. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett 

fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált 

tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 75.p. 32.sz.jegyzet. 

 

A Pénzügyőrségi Múzeum felavatása. (Szerkesztőségi közlemény) Pesti Hírlap, LII.évf. (1930) 226.sz. 4.p. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett 

fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált 

tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 76.p. 51.sz.jegyzet. 

 

A Pénzügyőrségi Múzeum örvendetes gyarapodása. (Szerkesztőségi közlemény) Pénzügyőrségi Szaklap, XXIII.évf. 

(1938) 11-13.sz. 4.p. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett 

fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált 

tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 76.p. 49.sz.jegyzet. 

 

PROHÁSZKA László: Szoborsorsok. Budapest, 1994, Kornétás Kiadó. 183 p.  HU-ISBN 963 78 4315 9. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordi-

nis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti 

tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének 

szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 103.p. 

2.sz.jegyzet + 13.sz.jegyzet. 

 

R 

RAFFAY Ernő: Trianon titkai, avagy hogyan bántak el országunkkal . . .  Budapest, 1990, Tornado Damenija Kft. 191 p. 

HU-ISBN 963 02 7639 9. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordi-

nis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti 

tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének 

szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 103.p. 

16.sz.jegyzet. 

 

RAJNA György: Budapest Köztéri Szobrainak Katalógusa. Budapest, 1989, Budapesti Városszépítő Egyesület. 653 p. HU-ISBN 963 

04 0092 8. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordi-

nis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti 

tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének 

szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 103.p. 

1.sz.jegyzet + 58.sz.jegyzetr + 59.sz.jegyzet. 
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A rendőr gyilkosa. (Szerkesztőségi közlemény) Népszava, XXXIII.évf. (1905) 202.sz. 10.p. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 22.p. 23.sz.jegyzet. 

 

Rendőr-halál. (Szerkesztőségi közlemény) Az Est, VIII.évf. (1917) 280.sz. 4.p. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 22.p. 36.sz.jegyzet. 

 

A rendőrellenőr gyilkosa. (Szerkesztőségi közlemény) Budapesti Hírlap, XXXV.évf. (1915) 68.sz. 14-15.p. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 22.p. 27.sz.jegyzet. 

 

A rendőrellenőr gyilkosa. (Szerkesztőségi közlemény) Pesti Napló, LXVI.évf. (1915) 181.sz. 16.p. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 22.p. 27.sz.jegyzet. 

 

RÉDEY Miklós: A rendőri szolgálat vezérfonala. Budapest, 1916, Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvénytár-

saség. 126 p. /Rendőrségi szaktanfolyamok kiadványai, 2./ 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 21.p. 11.sz.jegyzet. 

 

Rogulya esete. (Szerkesztőségi közlemény) Pesti Hírlap, XXVI.évf. (1904) 346.sz. 5.p. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 22.p. 24.sz.jegyzet. 

 

A román betörés. (Szerkesztőségi közlemény) Pénzügyőrségi Szaklap, X.évf. (1917) 4.sz. 41.p. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett 

fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált 

tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 75.p. 33.sz.jegyzet. 

 

Rövid hírek. (Szerkesztőségi közlemény) Fővárosi Lapok, XXXI.évf. (1894) 237.sz. 2033.p. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 22.p. 44.sz.jegyzet. 

 

RUDNYEV V.: Hogyan jött létre az illegális ellenforradalmi mozgalom Csehszlovákiában. Hazáért, A BM Határőrség és 

a BM Karhatalom lapja, (Belső használatra) XXIII.évf. (1968) 37.sz. 13-13.p. HU-ISSN 1419-0052. 

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-

esidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. november 8-án, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar rendvédelem-
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történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rendőrök.” című 

XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 46.p. 57.sz.jegyzet + 

58.sz.jegyzet. 

 

S-Sz 

SALLAI János: A BM és a határőrség feladatai Csehszlovákia megszállásában. Magyar Rendészet, XIII.évf. (2013) 3-

4.sz. 159-170.p. HU-ISSN 1586-2895. 

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. nov-

ember 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

46.p. 2.sz.jegyzet. 
 

SALLAI János: The participation of the Hungarian Border Guards in the 1968 occupation of Czechoslovakia. [A Magyar Ha-

tárőrség részvétele a Csehszlovákia 1968-as megszállásában.] Prague Papers On The History Of International Relations, 

XVII.évf. (2013) 2.sz. 184-197.p. CZ-ISSN 1803-7356. 

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 

Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szerve-

zett magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, 

honvédek, rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott 

változata. 57.p. 3.sz.jegyzet. 

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. nov-

ember 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

46.p. 11.sz.jegyzet. 

 

SALLAI János: A BM és a határőrség feladatai Csehszlovákia 1968-as megszállásában. Magyar Rendészet, XIII.évf. (2014) 

159-170.p. HU-ISSN 1416-3845. 

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 

Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szerve-

zett magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, 

honvédek, rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott 

változata. 57.p. 1.sz.jegyzet. 
 

SIKLÓSSY László: Hogyan épült Budapest? A Fővárosi Közmunkák Tanácsa története 1870-1930. Budapest, 1931, Fővárosi 

Közmunkák Tanácsa. 623 p. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordi-

nis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti 

tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének 

szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 103.p. 

14.sz.jegyzet. 
 

SIPOSNÉ Kecskeméthy Klára — SZTERNÁK György: Szlovákia katonaföldrajzi értékelése. Budapest, 1994, Zrínyi Mik-

lós Katonai Akadémia. 93 p. (Jegyzet) 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi 

változata 2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság ál-

tal szervezett magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hír-

szerzők, honvédek, rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és át-

dolgozott változata. 67.p. 1.sz.jegyzet. 
 

SOMOGYI Endre: Magyarország és a környező államok katonai földrajza. Budapest, 19302, Jakab MH Könyvnyomdai 

Műintézet. 398 p. 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi 

változata 2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság ál-

tal szervezett magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hír-

szerzők, honvédek, rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és át-

dolgozott változata. 67.p. 1.sz.jegyzet. 
 

SUBA János: Magyarország államhatárainak változásai 1867-1947. A határmegállapító bizottságok működése Magyar-

országon a XIX–XX. században. Ph.D. disszertáció (ELTE-BTK). Kézirat. Budapest, 2001. HU-ISBN —  

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-
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mány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett 

fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált 

tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 76.p. 60.sz.jegyzet. 
 

A Szabadságharcz-emlék és Kossuthszobor. (Szerkesztőségi közlemény.) Magyar Székesfőváros, VI.évf. (1903) 

23.sz. 3-5.p. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordi-

nis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti 

tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének 

szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 103.p. 

7.sz.jegyzet. 
 

A Szabadság tér szovjet emlékművet lángpisztollyal bontják, a Molotov térit (vajon meddig hívják még annak?) 

már lebontották. Magyar Függetlenség, (Szerkesztőségi közlemény) I.évf. (1956) november 1. 4.sz. ? p-p. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordi-

nis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti 

tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének 

szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 103.p. 

34.sz.jegyzet. 
 

SZABÓ Andrea: A magyar pénzügyőri képzés intézményi kereteinek fejlődése. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 

Historiae Praesidii Ordinis) XXV.évf. (2015) 43-44-45-46.sz. 117-126.p. HU-ISSN 1216-6774. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változa-

ta 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 

átdolgozott változata. 76.p. 66.sz.jegyzet. 
 

SZABÓ Andrea: A pénzügyi igazgatás szervezeti keretei egykor és most a rendészeti feladatok tükrében. 351-356.p. In 

GAÁL Gyula — HAUTZINGER Zoltán (szerk.): Szent Lászlótól a modernkori magyar rendészettudományig. Pécs, 2017, 

Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztályának Pécsi Szakcsoportja. 397 p. HU-ISBN — /Pécsi Határőr Tu-

dományos közlemények, XIX./ HU-ISSN 1589-1674. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változa-

ta 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 

átdolgozott változata. 76.p. 62.sz.jegyzet. 
 

SZABÓ Barna (szerk.): Szolnoki és Szolnokmegyei Almanach 1926. Szolnok, 1926, Friedmann Sándor. 191 p.bővített és 

átdolgozott változata. 33.p. 31.sz.jegyzet. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-
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mány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett 

fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált 

tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 76.p. 43.sz.jegyzet. 
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DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. nov-

ember 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

46.p. 47.sz.jegyzet. 
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SZAKÁCS Tamás: A Magyar Királyi Pénzügyőrség az I. világháborúban. A Mi lapunk, (A Pénzügyőr melléklete) 

XIX.évf. (2016) 3.sz.  

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett 

fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált 
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SZAKÁLY Sándor: A hadüzenet? Egy minisztertanácsi jegyzőkönyv margójára. 1941. június 25. História, XIV.évf. (1992) 2.sz. 

12-14.p. HU-ISSN 0139-2409. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordi-

nis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti 

tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének 

szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 103.p. 

43.sz.jegyzet. 

 

SZÁNTÓ Imre: Az európai hadszínterek katonaföldrajza. Budapest, 1964, Zrínyi Kiadó. 381 p. /Tisztek könyvtára, 18./ 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi 

változata 2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság ál-

tal szervezett magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hír-

szerzők, honvédek, rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és át-

dolgozott változata. 67.p. 1.sz.jegyzet. 

 

Szervezési szabályzat a fő- és székvárosi m. kir. államrendőrség őrsége számára. Budapest, 1893, Athenaeum. 66 p. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 22.p. 33.sz.jegyzet. 

 

T-Ty 

Ratifikálták a csehszlovák-szovjet szerződést. (Szerkesztőségi közlemény.) Hazáért, A BM Határőrség és a BM Kar-

hatalom lapja, (Belső használatra) XXIII.évf. (1968) 35.sz. 2-3.p. HU-ISSN 1419-0052. 
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esidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. november 8-án, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar rendvédelem-

történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rendőrök.” című 

XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 46.p. 63.sz.jegyzet. 
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Utasítás a csapatok harctevékenységének térképészeti biztosítására. Budapest, 1962, Honvédelmi Minisztérium. 83 p. 

(A kiadvány szabályzat besorolása Ált./84.) 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi 

változata 2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság ál-

tal szervezett magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hír-

szerzők, honvédek, rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és át-

dolgozott változata. 67.p. 16.sz.jegyzet. 
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zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi 

változata 2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság ál-

tal szervezett magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hír-
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A vadállat. Budapesti Hírlap, IX.évf. (1889) 144.sz. 6.p. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-
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nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 21.p. 16.sz.jegyzet. 
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A Vörös Hadsereg felhívása Magyarország népéhez, 1944 szeptemberében. In SZÁRAY Miklós — KAPOSI József: 

Történelem IV. Budapest, 2007, Szikra Lapnyomda Zrt. 272 p. HU-ISBN 978 963 19 3501 1. /Forrás-központú történe-
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Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. nov-

ember 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 
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04193/1964. MNVK. 1.Csf-ség. Utasítása a térképraktárak működésére. Budapest, 1964, Honvédelmi Minisztérium. 21 p. 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi 

változata 2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság ál-

tal szervezett magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hír-

szerzők, honvédek, rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és át-

dolgozott változata. 67.p. 5.sz.jegyzet. 

 

Z-Zs 

ZÉTÉNYI Zsolt: Milyen emlékmű álljon a Szabadság téren? A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye 2006-ban. Budapest, 

2006, Masszi Lap- és Könyvkiadó Kft. 103 p. HU-ISBN 963 94 5474 5. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordi-

nis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti 

tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének 

szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 103.p. 

41.sz.jegyzet. 

 

ZSÁMBOKINÉ FICSKOVSZKY Ágnes: Az 1924-es Autonóm és Szerződéses Magyar Vámtarifa a korabeli hírek tükrében. 

176-195.p. In ZSÁMBOKINÉ Ficskovszky Ágnes (szerk.): Válogatott tanulmányok a Vám- és Pénzügyőri Tanszék fennál-

lásának 25. évfordulója alkalmából. Budapest, 2016, NKE Rendészettudományi Kar Vám- és Pénzügyőri Tanszék. 196 

p. HU-ISBN 978 615 50 5772 4. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változa-

ta 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 

átdolgozott változata. 76.p. 61.sz.jegyzet. 

 

ZSIGOVITS László: Vámosok és határőrök a határforgalom ellenőrzésében 1945-2007. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVI.évf. (2016) 51.sz. 109-137.p. HU-ISSN 1216-6774.  

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változa-

ta 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 

átdolgozott változata. 76.p. 68.sz.jegyzet. 
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dományos folyóirata. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 
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nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 21.p. 16.sz.jegyzet ; 22.p. 23.sz.jegyzet + 

25.sz.jegyzet + 26.sz.jegyzet + 27.sz.jegyzet + 28.sz.jegyzet + 29.sz.jegyzet + 32.sz.jegyzet + 34.sz.jegyzet + 

40.sz.jegyzet + 41.sz.jegyzet + 42.sz.jegyzet + 47.sz.jegyzet. 

 

Budapesti Közlöny (1867-1944) A magyar állam hivatalos lapja, helyét 1945-től a Magyar Közlöny vette át. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett 

fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált 

tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 75.p. 39.sz.jegyzet. 

 

C-Cs 

Central European Papers [Középeurópai Füzetek] CZ-ISSN  2336-3312  ,  CZ-EISSN 2336-369X (2013 — ) A Szilé-

ziai Egyetem Politikatudományi Karának nyomtatott és digitalizált formában évente két alkalommal megjelenő közép-

európai tudományos történelmi folyóirata.  

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 

Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szerve-

zett magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, 

honvédek, rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott 

változata. 57.p. 2.sz.jegyzet. 

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. nov-

ember 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

46.p. 52.sz.jegyzet. 
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E-É 

Az Est (1910-194) A lap alapító tulajdonosa és egyben főszerkesztője MIKLÓS Andor — a Pesti Naplótól 1910-ben elbo-

csájtott gazdasági rovat szerkesztő — volt, vezetése alatt az Est országos, naponta kétszer megjelenő közéleti, hírlappá 

fejlődött. Az alapító halála után a fólyóratot felesége örökölte, mad 1939-ben állami kézbe került, 1944 ben megszűnt.  

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett 

fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált 

tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 75.p. 12.sz.jegyzet. 

 

Építőipar (1877 – 1932) [Az Építési Ipar, I.évf. (1877) 1.sz. – X.évf. (1886) 521.sz.   ;   Építő Ipar, XI. (1887) 522.sz. – 

XXXVII.évf. (1913) 52.sz.   ;   Építő Ipar – Építő Művészet, XXXVIII. (1914) 1.sz. – LVI.évf. (1932) 24.sz.] A hazai 

építészeti szakemberek által alapított műszaki hetilap. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 103.p. 6.sz.jegyzet. 

 

F 

Fővárosi Lapok (1863-1903) Szépirodalmi napilap. Alapító tulajdonosa TÓTH Kálmán volt, majd halála után a lap ki-

adója az Atheneum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, végül pedig 1896-tól a lap megszűnéséig 1903-ig a Magyar 

Írók Kiadó Részvénytársaság volt. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 22.p. 31.sz.jegyzet + 36.sz.jegyzet + 

49.sz.jegyzet. 

 

Fővárosi Közlöny (1890-2005) Budapest Székesfőváros önkormnányzatának hivatalos közlönyként megjelenő lapja 

volt, mely a főváros által hozott, illetve a fővárosi vonatkozású rendeletekről, közgyűlési határozatokról tájékoztatott. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 22.p. 26.sz.jegyzet. 

 

H 

Hadtörténelmi Közlemények. HU-ISSN 0017-6540 (1887–) a Hadtörténeti Intézet és Múzeum negyedévente megjelenő 

tudományos folyóirata. A periodikában a tudományos közléssel szemben támasztott igényeknek megfelelő jegyzetekkel 

ellátott tanulmányok szakmai lektorálás nyomán jelennek meg.  

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett 

fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált 

tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 75.p. 6.sz.jegyzet ; 76.p. 56.sz.jegyzet. 

 

Hadtudomány, HU-ISSN 1215-4221 (1991-) a Magyar Hadtudományi Társaság negyedévente megjelenő tudományos 

folyóirata. A periodikában a tudományos közléssel szemben támasztott igényeknek megfelelő jegyzetekkel ellátott ta-

nulmányok szakmai lektorálás nyomán jelennek meg.  
DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. nov-

ember 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

46.p. 39.sz.jegyzet + 65.sz.jegyzet. 

 

Hadtudományi Szemle HU-ISSN 2060-0437 (2008 - ) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtiszt-

képző Karának negyedévente megjelenő szakmai folyóirata. 

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. nov-

ember 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 
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rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

46.p. 5.sz.jegyzet + 6.sz.jegyzet. 

 

Határőr HU-ISSN 1419-5380 (1999. I. 18. – 2007. XII.) A magyar határőrség havonta megjelenő képes magazinja, év-

folyamszámozásának kezdete 1946, előzménye: Országhatár, a Határőrség hetilapja HU-ISSN 1217-6427 (1993. I. 4. 

– 1998. XII. 28.) a magyar határőrség hetente megjelenő képes magazinja, évfolyamszámozásának kezdete 1946, előz-

ménye: OrszágHatár Magazin, a Belügyminisztérium Határőrség képes hetilapja HU-ISSN 0866-5230 (1991. I. 5. – 

1992. XII. 21.) a magyar határőrség hetente megjelenő képes magazinja, évfolyamszámozásának kezdete 1946, előzmé-

nye: Határőr magazin, a Belügyminisztérium Határőrség képes hetilapja HU-ISSN 0865-719X (1990. I. 6. 1990. XII. 

29.) a magyar határőrség hetente megjelenő képes magazinja, évfolyamszámozásának kezdete 1946, előzménye: Határ-

őr, a Belügyminisztérium Határőrség képes politikai hetilapja HU-ISSN 1419-0052 (1976. I. 8. – 1989. XII. 22.) ma-

gyar határőrség hetente megjelenő képes magazinja, évfolyamszámozásának kezdete 1946, előzménye: A Hazáért, a 

Belügyminisztérium Határőrség Országos Parancsnoksága és a Belügyminisztérium Karhatalom Parancsnokságának 

lapja HU-ISSN 0201-0615 (1960. III. 1. – 1975. XII. 24.) a Belügyminisztérium Határőrség Országos Parancsnoksága 

és a Belügyminisztérium Karhatalom Parancsnokságának évente többször megjelenő képes magazinja, évfolyamszámo-

zásának kezdete 1946, előzménye: Határőr (1956. XI. 24. – 1960. II. 23.) a magyar határőrség évente többször megjele-

nő képes politikai magaznija, évfolyamszámozásának kezdete 1946, előzménye: Hazáért, a Magyar Határőrség lapja 

(1946 – 1956. XI. 12.) Belügyminisztérium Határőrség Országos Parancsnokságának évente többször megjelenő képes 

magazinja. 

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. nov-

ember 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

46.p. 40.sz.jegyzet + 41.sz.jegyzet + 42.sz.jegyzet + 43.sz.jegyzet + 44.sz.jegyzet + 45.sz.jegyzet + 46.sz.jegyzet + 

48.sz.jegyzet + 49.sz.jegyzet + 57.sz.jegyzet + 58.sz.jegyzet + 60.sz.jegyzet + 63.sz.jegyzet. 

 

Hazáért Lásd Határőr 

 

História HU-ISSN 0139-2409 (1979-2013) A História Alapítvány évente tízszer megjelenő tudományos ismeretterjesztő 

történelmi folyóirata.  

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 103.p. 43.sz.jegyzet. 

 

Honvédelem (1957-?) Hadtudományi tudományos folyóirat. 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi 

változata 2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság ál-

tal szervezett magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hír-

szerzők, honvédek, rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és át-

dolgozott változata. 67.p. 3.sz.jegyzet. 

 

J 

Jogtudományi Közlöny (1866 —) Jog- és államtudományi hetilap. A lap alapító tulajdonosa ÖKRÖSS Bálint volt. 1867-

ben a DÁRDAY Sándor alapított Jogtudományi Hetilap beolvadt a Jogtudományi Közlönybe. A lap a kezdetekben első-

sorban törvényalkotási kérdésekkel foglalkozott, szerkesztőségének számos tagja részt is vett a korabeli tövényelőkészí-

tési munkálatokban. Későbbiekben a jogalkalmazással kapcsolatos tanulmányok is állandó helyett kaptak a folyóirat ha-

sábjain. A Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1946-1950 évente kétszer, 2006-ban 

tízszer, 1951-2005 és 2007-től havonta, megjelenő tudományos folyóirata. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 22.p. 19.sz.jegyzet. 

 

M 

Magyar Függetlenség (1956. X. 31. – 1956. XI. 3.) A magyar szabadságharcosok által alapított, DUDÁS József által 

szerkesztett, naponta kétszer megjelenő folyóirat. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 103.p. 34.sz.jegyzet. 
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Magyar Nemzet (1938 — ) Politikai, közéleti napilap. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 103.p. 15.sz.jegyzet. 

 

Magyar Rendészet HU-ISSN 1586-2895. (2000-) A Rendőrtiszti Főiskola gondozásában kéthavonta megjelenő szakmai 

folyóirat, mely a tudományos közlésekkel szemben támasztott igényeknek megfelelő tanulmányokat közöl. 

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 

Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szerve-

zett magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, 

honvédek, rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott 

változata. 57.p. 1.sz.jegyzet + 57.p. 2.sz.jegyzet. 

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. nov-

ember 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

46.p. 2.sz.jegyzet + 54.sz.jegyzet. 

 

Magyar Rendőr  A Magyar Királyi Rendőrség kéthetente megjelenő szakmai lapja. 

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. nov-

ember 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

46.p. 8.sz.jegyzet + 10.sz.jegyzet + 12.sz.jegyzet + 13.sz.jegyzet + 14.sz.jegyzet + 15.sz.jegyzet + 16.sz.jegyzet + 

17.sz.jegyzet + 18.sz.jegyzet + 19.sz.jegyzet +20.sz.jegyzet + 22.sz.jegyzet + 23.sz.jegyzet + 24.sz.jegyzet + 

25.sz.jegyzet + 26.sz.jegyzet +27.sz.jegyzet + 28.sz.jegyzet + 29.sz.jegyzet + 30.sz.jegyzet + 31.sz.jegyzet + 

32.sz.jegyzet + 33.sz.jegyzet + 34.sz.jegyzet + 35.sz.jegyzet + 36.sz.jegyzet. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 21.p. 18.sz.jegyzet ; 22.p. 43.sz.jegyzet. 

 

Magyar Székesfőváros (1898 - 1906) BARTHA Sándor által alapított, politikai, közéleti hetilap. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 103.p. 7.sz.jegyzet. 

 

A mi lapunk Lásd Pénzügyőr 

 

N-Ny 

Nemzeti Újság (1919-1944) Politikai, konzervatív napilap. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett 

fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált 

tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 76.p. 55.sz.jegyzet. 

 

Népszava HU-ISSN 0200-6111 (1881- ) Politikai, közéleti napilap. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 22.p. 23.sz.jegyzet + 31.sz.jegyzet + 

39.sz.jegyzet + 50.sz.jegyzet. 
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P 

Pesti Hírlap (1841-1849, majd 1878-1944) A lapot 1841-ben LANDERER Lajos, osztrák titkosügynökségnek elkötelezett-

nyomdász alapította miátn megvette MUNKÁCSY János Sürgöny című kormánypárti lapját. A lap főszerkesztője KOSSUTH 

Lajos lett, akit a HABSBURG-hatalom KOSSUTH Lajos tudtán kívül a maga oldálára kívánt állítani. A lap 1848-1849-es 

magyar forradalom és szabadságharc cári segédlettel történő leveréséig Magyarország vezető politikai, közéleti hírlapja 

volt.  

A lapot 1878-ban konzervatív kormnánypárti, politikai közéleti napilapként a LÉGRÁDY-fivérek indították újra, 1944-

es beszűntetéséig Magyarország vezető sajtóorgánumai közé tartozott.  

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett 

fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált 

tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 76.p. 51.sz.jegyzet. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 22.p. 24.sz.jegyzet + 32.sz.jegyzet. 

 

Pesti Napló (1850-1939) Nemzeti, konzervatív politikai napilap, melynek alapító, kiadó-tulajdonosa CSÁSZÁR Ferenc 

volt. A Pesti Napló hasábjain jelent meg DEÁK Ferenc „Húsvéti cíkk”-e. 1901-ben a lapot SURÁNYI Ferenc megvásárol-

ta, akitől 1917-ben HATVANY-DEUTSCH-család vásárolta meg és a Pesti Hírlapot baloldali, ellenzéki sajtóorgánummá 

alakították. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett 

fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált 

tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 76.p. 47.sz.jegyzet. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 22.p. 21.sz.jegyzet + 22.sz.jegyzet + 

24.sz.jegyzet + 25.sz.jegyzet + 27.sz.jegyzet + 39.sz.jegyzet + 43.sz.jegyzet. 

 

Pénzügyőr (1874-  ) HU-ISSN 1416-5850. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal képes magazinja, melléklete A mi lapunk 

volt. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett 

fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált 

tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 75.p. 8.sz.jegyzet + 20.sz.jegyzet. 

 

Pénzügyigazgatás (1900. I. 1. – 1920. I. 10.) a pénzügyigazgatóságok, a pénzügyi számvevőségek, a kir. adóhivatalok, a 

pénzügyőrség, a kir. sóhivatalok és a kir. vámhivatalok szakközlönye. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett 

fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált 

tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 75.p. 13.sz.jegyzet + 14.sz.jegyzet + 15.sz.jegyzet + 

16.sz.jegyzet + 17.sz.jegyzet + 18.sz.jegyzet + 19.sz.jegyzet + 21.sz.jegyzet + 22.sz.jegyzet + 23.sz.jegyzet + 

24.sz.jegyzet +25.sz.jegyzet + 27.sz.jegyzet + 28.sz.jegyzet + 30.sz.jegyzet + 32.sz.jegyzet + 35.sz.jegyzet 

+36.sz.jegyzet ; 76.p. 41.sz.jegyzet + 42.sz.jegyzet. 

 

Pénzügyőrségi Szaklap (1908. IV. 10. 1944. IX. 30.) A Magyar Királyi Pénzügyőrség szakmai lapja. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett 

fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált 

tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 75.p. 11.sz.jegyzet + 33.sz.jegyzet + 37.sz.jegyzet ; 76.p. 

44.sz.jegyzet + 47.sz.jegyzet + 48.sz.jegyzet + 49.sz.jegyzet + 52.sz.jegyzet. 
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Prague Papers ont he History of International Relations CZ-ISSN 1803-7356 (1997 — ) A prágai Károly Egyetem 

kétévente megjelenő tudományos történelmi folyóirata. 

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 

Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szerve-

zett magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, 

honvédek, rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott 

változata. 57.p. 3.sz.jegyzet. 

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. nov-

ember 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

46.p. 11.sz.jegyzet + 53.sz.jegyzet. 

 

R 

Rendőr (1927-1931) A Magyar Királyi Állami Rendőrség szakmai hetilapja. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 21.p. 13.sz.jegyzet + 14.sz.jegyzet + 

16.sz.jegyzet. 

 

Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 1216-6774 (1991 — ) Megjelenik évente 

1-2 alkalommal. A tudományos közlésekkel szemben támasztott igényeknek megfelelő tanulmányok jelennek meg a pe-

riodikában szakmai lektorálás nyomán. A periodikát a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 

Társaság publikálja. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett 

fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált 

tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 75.p. 5.sz.jegyzet + 7.sz.jegyzet ; 76.p. 55.sz.jegyzet + 

63.sz.jegyzet + 65.sz.jegyzet + 66.sz.jegyzet + 68.sz.jegyzet. 

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 

Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szerve-

zett magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, 

honvédek, rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott 

változata. 58.p. 37.sz.jegyzet. 

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. nov-

ember 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

46.p. 2.sz.jegyzet. 

 

T-Ty 

Társadalom és Honvédelem HU-ISSN 1417-7293 (1997 — ) A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, majd a Nemze-

ti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának 1997-től 2009-ig rendszertelenül évente több-

ször, 2010-től 2014-ig évente kétszer, majd 2015-től évente négyszer megjelenő hadtudományi és hadtörténelmi tudo-

mányos folyóirata. 

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. nov-

ember 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

46.p. 56.sz.jegyzet. 

 

Tolnai Világlapja (1901-1944) Szépirodalmi képes hetilap. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változa-

ta 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 

átdolgozott változata. 75.p. 26.sz.jegyzet. 
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Trianoni Szemle (2009- ) HU-ISSN 2498-4647. A Trianon Kutatóintézet Közhasznú Alapítvány tudományos, történelmi 

évkönyve. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változa-

ta 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 

átdolgozott változata. 76.p. 58.sz.jegyzet. 

 

U-Ú 

AZ ÚJSÁG (1903-1944) Politikai-közéleti napilap. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 22.p. 35.sz.jegyzet. 

 

V-W 

Vasárnapi Újság (1854-1921) Politikai és közéleti képes hetilap. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 22.p. 38.sz.jegyzet. 

 

Világ (1911-1926, majd 1945-1949) Kozmopolita, politikai közéleti napilap. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 22.p. 48.sz.jegyzet. 
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CITÁCIÓS INDEX 

LEVÉL- IRAT- ÉS DOKUMENTUMTÁRAK 

 

A-Á 

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára  

(ÁBTL) 
DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. nov-

ember 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

46.p. 51.sz.jegyzet + 55.sz.jegyzet + 61.sz.jegyzet + 62.sz.jegyzet. 

 
H 

Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténelmi Levéltár 

(HIM-HL) 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi 

változata 2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság ál-

tal szervezett magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hír-

szerzők, honvédek, rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és át-

dolgozott változata. 67.p. 17.sz.jegyzet + 18.sz.jegyzet + 19.sz.jegyzet + 20.sz.jegyzet + 21.sz.jegyzet + 22.sz.jegyzet + 

23.sz.jegyzet + 24.sz.jegyzet + 25.sz.jegyzet + 26.sz.jegyzet. 

 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténelmi Levéltár Hadtörténeti Térképtár 

(HIM-HL.HT.) 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi 

változata 2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság ál-

tal szervezett magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hír-

szerzők, honvédek, rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és át-

dolgozott változata. 67.p. 7.sz.jegyzet + 8.sz.jegyzet + 9.sz.jegyzet + 10.sz.jegyzet + 11.sz.jegyzet + 12.sz.jegyzet + 

13.sz.jegyzet + 14.sz.jegyzet. 

 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténelmi Levéltár Personáliák 

(HIM-HL.Pers.) 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi 

változata 2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság ál-

tal szervezett magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hír-

szerzők, honvédek, rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és át-

dolgozott változata. 67.p. 2.sz.jegyzet. 

 
K 

Katasztrófavédelem Központi Múzeumának Archívuma 

(KKMA) 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 33.p. 12.sz.jegyzet + 27.sz.jegyzet. 

 

M 

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár Határőrség Országos Parancsnoksága iratainak gyűjteménye.  

(MNL-OL. HOP.) 

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 

Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szerve-

zett magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, 

honvédek, rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott 

változata. 57.p. 7.sz.jegyzet + 8.sz.jegyzet + 9.sz.jegyzet + 10.sz.jegyzet + 11.sz.jegyzet + 12.sz.jegyzet + 13.sz.jegyzet 

+ 14.sz.jegyzet + 15.sz.jegyzet + 16.sz.jegyzet + 17.sz.jegyzet + 18.sz.jegyzet + 19.sz.jegyzet + 20.sz.jegyzet + 

21.sz.jegyzet + 22.sz.jegyzet + 23.sz.jegyzet + 24.sz.jegyzet + 25.sz.jegyzet + 26.sz.jegyzet + 27.sz.jegyzet + 

28.sz.jegyzet + 29.sz.jegyzet + 30.sz.jegyzet ; 58.p. 31.sz.jegyzet + 32.sz.jegyzet + 33.sz.jegyzet + 34.sz.jegyzet + 

35.sz.jegyzet + 36.sz.jegyzet. 
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N-Ny 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzügyőr-és Adózástörténeti Múzeum iratainak gyűjteménye 

(NAV-PAM) 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett 

fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált 

tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 76.p. 50.sz.jegyzet. 

 

S-Sz 

SALLAI János Magánarchívuma 

(SJ-MA) 

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. nov-

ember 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

46.p. 37.sz.jegyzet. 
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CITÁCIÓS INDEX 

JOGSZABÁLYOK 

 

1881 

1881/XXI.tc. a Budapest-fővárosi rendőrségről. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 21.p. 6.sz.jegyzet + 10.sz.jegyzet 12.sz.jegyzet. 

 

1890 

1890/XX.tc. az osztrák-magyar banknak adandó felhatalmazásról, hogy közraktárak által kiállított zálogjegyeket 

(warrant) leszámítolhasson. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordi-

nis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti 

tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének 

szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 103.p. 

3.sz.jegyzet. 

 

1899 

1899/XLVI.tc. a Budapest fővárosi rendőrség hatáskörének kiterjesztéséről Új-Pest és Rákos-Palota községek területére. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 21.p. 7.sz.jegyzet. 

 

1903 

1903/VIII. tc. a határrendőrségről. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 21.p. 12.sz.jegyzet. 

 

1912 

1912/LX.tc. a Budapest székesfővárosi m. kir. államrendőrség hatáskörének Erzsébetfalva, Kispest és Pestszentlőrincz 

községek területére való kiterjesztéséről. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 21.p. 7.sz.jegyzet. 

 

1912/LXIII.tc. a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett 

fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált 

tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 75.p. 4.sz.jegyzet ; 76.p. 57.sz.jegyzet. 

 

1916 

1916/XXXVII. tc. a Fiumei Magyar Királyi Állami Rendőrségről. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 21.p. 12.sz.jegyzet. 
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1916/XXXVIII.tc. a Budapest székesfővárosi m. kir. államrendőrség hatáskörének Csepel község területére való kiter-

jesztéséről. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 21.p. 7.sz.jegyzet. 

 

1921 

1921/XXXIII. tc. az Észak Amerikai Egyesült Államokkal, a Brit Birodalommal, Franciaországgal, Olaszországgal és 

Japánnal, továbbá Belgiummal, Kínával, Kubával, Görögországgal, Nikaraguával, Panamával, Lengyelországgal, Portu-

gáliával, Romániával, a Szerb-Horvát-Szlovén Állammal, Sziámmal és Cseh-Szlovákországgal 1920. évi június hó 4. 

napján a Trianonban kötött békeszerződés becikkelyezéséről. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordi-

nis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti 

tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének 

szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 103.p. 

8.sz.jegyzet. 

 

1924 

1924/XXI.tc. a vámtarifáról. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett 

fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált 

tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 76.p. 61.sz.jegyzet. 

 

1936 

1936/X.tc. a tűzrendészet fejlesztéséről. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 33.p. 9.sz.jegyzet. 

 

1938 

1938/XXXIV.tc. a Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területeknek az országgal egyesítése tárgyában. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordi-

nis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti 

tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének 

szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 103.p. 

9.sz.jegyzet. 

1939 

1939/VI.tc. a Magyar Szent Koronához visszatért kárpátaljai területeknek az országgal egyesítéséről. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordi-

nis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti 

tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének 

szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 103.p. 

11.sz.jegyzet. 

 

1940 

1940/XXVI.tc. a román uralom alól felszabadult keleti és erdélyi országrészek a Magyar Szent Koronához visszacsato-

lásáról és az országgal egyesítéséről. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordi-

nis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti 

tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének 

szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 103.p. 

10.sz.jegyzet. 
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1941 

1941/XX.tc. a visszafoglalt délvidéki területeknek a Magyar Szent Koronához visszacsatolásáról és az országgal egyesí-

téséről. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordi-

nis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti 

tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének 

szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 103.p. 

12.sz.jegyzet. 

 

1945 

1945/IX.tv. Budapest Főváros felszabadításánál elesett szovjet katonák emlékének megörökítéséről. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordi-

nis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti 

tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének 

szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 103.p. 

28.sz.jegyzet. 

 

1947 

1947/XIX.tv. a szovjet-orosz katonai emlékművek és hősi temetők kegyeleti gondozása tárgyában. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordi-

nis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti 

tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének 

szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 103.p. 

29.sz.jegyzet + 30.sz.jegyzet. 

 

1949 

1949/I.tv. a szovjet katonai emlékművek és hősi temetők céljára szolgáló ingatlanoknak községi (városi) tulajdonba vé-

teléről. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordi-

nis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti 

tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének 

szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 103.p. 

31.sz.jegyzet. 

 

1991 

1991/XX.tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű 

szervek feladat- és hatásköreiről. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordi-

nis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti 

tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének 

szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 103.p. 

32.sz.jegyzet. 

 

1995 

1995/XLV.tv. a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a jószomszédság és az együttműködés alapjairól Kijevben, az 

1991. évi december hó 6. napján aláírt Szerződés kihirdetéséről. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordi-

nis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti 

tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének 

szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 103.p. 

26.sz.jegyzet. 

 

1996 

1996/XXXI.tv. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 33.p. 19.sz.jegyzet. 
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1997 

1997/XLII.tv. a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaság között Moszkvában, 1991. 

december 6-án aláírt, a baráti kapcsolatokról és együttműködésről szóló Szerződés és a Szerződés szerves részét képező 1992. ja-

nuár 29-i és 1992. február 5-i külügyminiszteri levélváltás kihirdetéséről. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordi-

nis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti 

tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének 

szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 103.p. 

35.sz.jegyzet + 36.sz.jegyzet + 37.sz.jegyzet + 47.sz.jegyzet + 48.sz.jegyzet + 49.sz.jegyzet + 53.sz.jegyzet + 60.sz.jegyzet + 

61.sz.jegyzet. 

 

1999 

1999/LXXIV.tv. a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos bal-

esetek elleni védekezésről. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 33.p. 20.sz.jegyzet. 

 

2011 

2011/CXXVIII.tv. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 33.p. 22.sz.jegyzet. 

 

Rendeletek, utasítások, parancsok 

5 692/1905. (XII.29.) ME.r. a határrendőrségről szóló 1903/VIII.tc. életbe léptetéséről. Magyarországi rendeletek Tára, 

XXXIX.évf. (1905) I.füzet. 1455.p.  

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 21.p. 12.sz.jegyzet. 

 

91 000/1905. (XII. 29.) BM.kr. valamennyi törvényhatósághoz Fiume város kivételével a határrendőrségről szóló 

1903/VIII.tc. életbe léptetésének a végrehajtásáról. Magyarországi rendeletek Tára, XXXIX.évf. (1905) I.füzet. 1455-

1541.p.  

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 21.p. 12.sz.jegyzet. 

 

1917 

37 000/1917. (III. 23.) BM.kr. A Fiumei Magyar Királyi Állami Rendőrségről szóló 1916:XXXVII. törvénycikk végre-

hajtása és a hatáskörök körülírása. Belügyi Közlöny, XXII.évf. (1917) 16.sz. 406-411.p. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 21.p. 12.sz.jegyzet. 

 

1919 

5 047/1919. (X. 1.) ME.r. a rendőrség államosításáról. Magyarországi Rendeletek Tára, LIII.évf. (1919) I.füzet. 752-

767.p. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 21.p. 12.sz.jegyzet. 
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1921 

6 200/1921. (VIII. 25.) ME.r. a vámőrség létesítéséről. Magyarországi Rendeletek Tára, LV.évf. (1922) I.füzet. 223-

232.p. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanul-

mány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett 

fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált 

tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 76.p. 64.sz.jegyzet. 

 

6 500/1921. (IX. 28.) ME.r. a trianoni békeszerződésben foglalt állampolgársági rendelkezések ismertetése és végrehaj-

tása tárgyában. Belügyi Közlöny, XXVI.évf. (1921) 41.sz. 1908-1915.p. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 21.p. 12.sz.jegyzet. 

 

1954 

1954/32.tvr. a háború áldozatainak védelmére vonatkozóan Genfben, az 1949. évi augusztus hó 12. napján kelt nemzet-

közi egyezményeknek a Magyar Népköztársaságban való törvényerejéről. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordi-

nis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti 

tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének 

szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 103.p. 

38.sz.jegyzet. 

 

1996 

104/1996 (VII. 16) Korm.r. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a hábo-

rúkban elesett katonák és polgári áldozatok emlékének megörökítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről szóló, Moszk-

vában, 1995. március 6-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről. Magyar Közlöny, LII.évf. (1996) ?.sz. ?-?.p. HU-ISSN 

2063-0379. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordi-

nis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti 

tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének 

szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 103.p. 

18.sz.jegyzet + 19.sz.jegyzet + 20.sz.jegyzet + 21.sz.jegyzet + 22.sz.jegyzet + 23.sz.jegyzet + 24.sz.jegyzet + 25.sz.jegyzet + 

33.sz.jegyzet + 34.sz.jegyzet + 42.sz.jegyzet + 50.sz.jegyzet + 51.sz.jegyzet + 52.sz.jegyzet + 54.sz.jegyzet + 55.sz.jegyzet + 

56.sz.jegyzet + 57.sz.jegyzet. 

 

1998 

216/1998. (XII. 30.) Korm.r. a Magyar Köztársaság kormánya és Ukrajna kormánya között a háborúkban elesett kato-

nák és a polgári áldozatok emlékhelyeinek megőrzéséről és megörökítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről szóló 1996 

november 16-án, Kijevben aláírt Megállapodás kihirdetéséről. Magyar Közlöny, LIV.évf. (1998) 121.sz. 8286-8288.p. 

HU-ISSN 2063-0379. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 103.p. 26.sz.jegyzet. 

 

2013 

6/2013. (III. 27.) BM.r. a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya 

részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról. 

Magyar Közlöny, LIX.évf. (2013) 51.sz. 6487-6492.p. HU-ISSN 2063-0379. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 33.p. 2.sz.jegyzet. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 
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szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 21.p. 1.sz.jegyzet + 2.sz.jegyzet. 

 

144/2013. (V. 14.) Korm.r. a Nemzeti Örökség Intézete létrehozéséról. Magyar Közlöny, LXIX.évf. (2013) 76.sz. 51174- 

51175.p. HU-ISSN 2063-0379. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 33.p. 28.sz.jegyzet + 29.sz.jegyzet. 
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INDEX NOMINUM 

 

A-Á 

ALPÁR Ignác Lásd SCHÖCKL Ignác 

 

AMBRUS Kamill kerületi rendőrkapitány A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség tagjaként szolgálat ellátása 

során a rend védelmében hősi halált halt a dualizmus időszakában. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

ANTAL András Lovasrendőr a Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség tagjaként szolgálat ellátása során a rend 

védelmében hősi halált halt a dualizmus időszakában. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

ANTAL Károly (Budapest, 1909. VI. 23. – Budapest, 1996. V. 26.) Kossuth-díjas magyar szobrászművész. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

ANTAL Pál rendőr A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség tagjaként szolgálat ellátása során a rend védelmében 

hősi halált halt a dualizmus időszakában. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

AULICH Flórián Lajos (Pozsony, 1793. VIII. 25. – Arad, 1849. X. 6.) Az 1848-1849-es magyar forradalom és szabad-

ságharc kormányának harmadik ,hadügyminisztere, aradi vértanú. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

B 

BABOS Károly pénzügyőr fővigyázó Magyar Királyi Pénzügyőrség tagjaként az Osztrák-Magyar Monarchia haderejé-

ben teljesített katonai szolgálata során hősi halált halt a haza védelmében az I. világháboúrúban. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változa-

ta 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 

átdolgozott változata. 

 

BAHUNEK Béla pénzügyőr fővigyázó Magyar Királyi Pénzügyőrség tagjaként az Osztrák-Magyar Monarchia haderejé-

ben teljesített katonai szolgálata során hősi halált halt a haza védelmében az I. világháboúrúban. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változa-

ta 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 

átdolgozott változata. 
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BAKI István A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség tagjaként mint az Osztrák-Magyar Monarchia haderejének a 

katonája az I. világháború során a haza védelmében hősi halált halt. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

BALATON Sándor A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség tagjaként mint az Osztrák-Magyar Monarchia hadere-

jének a katonája az I. világháború során a haza védelmében hősi halált halt. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

BANDHOLTZ Harry Hill (Constantine, Michigan állam, USA, 1864 - Constantine, Michigan állam, 1925. május 11.) 

Amerikai tábornok. 1919-ben a magyarországi ANTANT misszió tábornoki bizottságának a tagja. Az USA küldöttség 

vezetője. 1919. október 5.-én megakadályozta, hogy a megszálló román csapatok kirabolják a Magyar Nemzeti Múzeu-

mot. A rablóbanda módjára fosztogatni kívánó román katonákat lovaglópálcájával kergette ki az épületből.  

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

BARNA István A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség tagjaként mint az Osztrák-Magyar Monarchia haderejé-

nek a katonája az I. világháború során a haza védelmében hősi halált halt. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

BATTHYÁNY Lajos gróf (Zalaszentgrót Zala vm. 1807.II.11. — Pest 1849.X.6.) A főrendi ellenzék vezetője. Miniszter-

elnök 1848. III. 17. – 1848. X. 2., ideiglenesen megbízva a hadügy vezetésével 1848. IV. 7. – 1848. V. 22., a belügymi-

nisztérium kivételével a fővárosban székelő összes minisztérium vezetője 1848. IX. 12. – 1848. IX. 28.  

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

BÁLINT Ferenc A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség tagjaként mint az Osztrák-Magyar Monarchia haderejé-

nek a katonája az I. világháború során a haza védelmében hősi halált halt. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

BÁGYI János határőr ezredes Csehszlovákia 1968. évi megszállásának időszakában a BM Határőrség törzsfőnöke. 

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 

Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szerve-

zett magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, 

honvédek, rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott 

változata.  

 

BÁNYAI K Mihály rendőrellenőr A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség tagjaként szolgálat ellátása során a 

rend védelmében hősi halált halt a dualizmus időszakában. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-
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történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

BENKŐ Tibor tűzoltó őrmester 1994. XI. 26-án a budapesti baross utcai iskola meglazult tetejének rögzítése során 

vesztette életét. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 
BEREGSZÁSZI Sándor Az első dokumentált tűzoltó hősi halott. Debreceni diák tűzoltó, hősi halált halt 1861. VIII. 21-én. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

BITTERMAN Béla pénzügyőr Magyar Királyi Pénzügyőrség tagjaként az Osztrák-Magyar Monarchia haderejében telje-

sített katonai szolgálata során hősi halált halt a haza védelmében az I. világháboúrúban. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változa-

ta 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 

átdolgozott változata. 

 

BODOR István rendőr A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség tagjaként szolgálat ellátása során a rend védel-

mében hősi halált halt a dualizmus időszakában. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

BUSZEK László pénzügyőr főbiztos A Magyar Királyi Pénzügyőrség tagjaként az Osztrák-Magyar Monarchia haderejé-

ben teljesített katonai szolgálata során hősi halált halt a haza védelmében az I. világháboűrúban. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változa-

ta 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 

átdolgozott változata.  

 

BUZÁS Gyula tűzoltó zászlós 1984 X. 29-én a Fővárosi Butóripari Vállalt égésének oltásakor vesztette életét. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

C-CS 

Isidore Marcellus Amandus CANEVALE (Párizs, 1929 – Bécs, 1786. XI. 2.) Francia származású Ausztriában letelepe-

dett építész, 1775-től császári-udvari építész. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 
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CSÁNYI István tűzoltó őrmester 1994. XI. 26-án a budapesti baross utcai iskola meglazult tetejének rögzítése során 

vesztette életét. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

CSÁSZÁR László önkéntes tűzoltó 1965. IV. 22-én a csákánydoroszlói árvízvédelmi munkák során vesztette életét. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

CSEREKLEI István A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség tagjaként mint az Osztrák-Magyar Monarchia had-

erejének a katonája az I. világháború során a haza védelmében hősi halált halt. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

CSERMANEK János [KÁDÁR János] (Fiume, 1912 — Budapest, 1989. VII. 6.) Kommunista politikus. 1948 és 1950 kö-

zött belügyminiszter. 1952 és 1954 között egy koncepciós pert követően börtönbe zárták. Az 1956-os forradalom alatt 

részt vett Nagy Imre kormányában, de november 4-én átállt a szovjetekhez, akik a visszaállított kommunista diktatúra 

vezetőjévé tették. 1956 novembere és 1988 májusa között az MSZMP első titkáraként, később pedig főtitkáraként meg-

kérdőjelezhetetlenül Magyarország első emberének számított. Kétszer volt miniszterelnök. 

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. nov-

ember 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

CSÉZA Mihály A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség tagjaként mint az Osztrák-Magyar Monarchia haderejé-

nek a katonája az I. világháború során a haza védelmében hősi halált halt. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

CSICS István pénzügyőr fővigyázó Magyar Királyi Pénzügyőrség tagjaként az Osztrák-Magyar Monarchia haderejében 

teljesített katonai szolgálata során hősi halált halt a haza védelmében az I. világháboúrúban. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változa-

ta 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 

átdolgozott változata. 

 

D 

DEÁK Barnabás pénzügyőr szemlész A Magyar Királyi Pénzügyőrség tagjaként az Osztrák-Magyar Monarchia hadere-

jében teljesített katonai szolgálata során hősi halált halt a haza védelmében az I. világháboűrúban. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változa-

ta 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 

átdolgozott változata.  

 

DEMSZKY Gábor (Budapest, 1952. VIII. 4. — )Jogász, szociológus, 1990-2010 között Budapest főpolgármestere. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 
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közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

DOMSA István A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség tagjaként mint az Osztrák-Magyar Monarchia haderejé-

nek a katonája az I. világháború során a haza védelmében hősi halált halt. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

DÓZSA-FARKAS András (Alkenyér, 1902. XII. 4. – Budapest, 1982. II. 28.) magyar ipraművész. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

DÖBRÖNGI Sándor A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség tagjaként mint az Osztrák-Magyar Monarchia had-

erejének a katonája az I. világháború során a haza védelmében hősi halált halt. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Alexander DUBCEK (Zayugróc, 1921. XI. 27. – Prága, Csehország 1992. XI. 7.) A Csehszlovák Kommunista Párt negye-

dik első titkára 1968. I. 5. 1969. IV. 17., a Csehszlovák Szövetségi Gyűlés elnöke 1989. XII. 28. – 1992. VI. 25. 

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. nov-

ember 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

E-É 

EXNER László pénzügyőr Magyar Királyi Pénzügyőrség tagjaként az Osztrák-Magyar Monarchia haderejében teljesített 

katonai szolgálata során hősi halált halt a haza védelmében az I. világháboúrúban. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változa-

ta 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 

átdolgozott változata. 

 

EXNER Nándor pénzügyőr Magyar Királyi Pénzügyőrség tagjaként az Osztrák-Magyar Monarchia haderejében teljesí-

tett katonai szolgálata során hősi halált halt a haza védelmében az I. világháboúrúban. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változa-

ta 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 

átdolgozott változata.  

 

F 

FEHÉR József rendőr A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség tagjaként szolgálat ellátása során a rend védelmé-

ben hősi halált halt a dualizmus időszakában. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

FISCHER Flórián A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség tagjaként mint az Osztrák-Magyar Monarchia hadere-

jének a katonája az I. világháború során a haza védelmében hősi halált halt. 
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ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

FLEISCHEL Károly (1865-1945) Magyar szobrászművész. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

FÜR Lajos (Egyházasrádóc, 1930. XII. 21. – Budapest, 2013. X. 22.) A Magyar Tudományos Akadémia tagja, a Magyar 

Demokrata Fórum egyik alapító tagja, az Antall- és a Boross kormányok honvédelmi minisztere. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

FÜREDI Richárd (Budapest, 1873. VII. 18. – Budapest, 1947. XI. 17.) Magyar szobrászművész. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

G-GY 

Léon Michel GAMBETTA (Franciaország, Cahors 1838. IV. 2. – Franciaország, Sévres 1882. XII. 31.) Francia politikus, 

1881-1882 között a Harmadik Francia Köztársaság 13. miniszterelnökke. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

GARGYI Bálint rendőr A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség tagjaként szolgálat ellátása során a rend védel-

mében hősi halált halt a dualizmus időszakában. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

GÁCS István Lipót (Budapest, 1880. III. 31. – Budapest, 1962. II. 19.) Magyar festő- és szobrászművész. 

SZAMOVOLSZKY Ödönnel együtt dolgoztak a Szabadságharc emlékművön. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

Émile Oscar GUILLEAUME (Párizs, 1867. IV. 21. – Neully-sur-Seine, 1954. VII. 17.) Francia szobrászművész. Az ő al-

kotása avolt Lord ROTHERMERE által Magyarországnak adományozott „A magyar fájdalom szobra.”  

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 
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GYÖRGY István A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség tagjaként mint az Osztrák-Magyar Monarchia haderejé-

nek a katonája az I. világháború során a haza védelmében hősi halált halt. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

GYŐRI Sándor Építészmérnök, HALÁSZ Géza építésszel közösen tervezett Hazatérés Temploma épületüket 1940-ben 

avatták fel. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

GUSZEV ezredes Csehszlovákia 1968. évi megszállásának időszakában az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet 

hadsereg Komáromban állomásozó alakulatai elhelyezésére szolgáló laktanya parancsnoka. 

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 

Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szerve-

zett magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, 

honvédek, rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott 

változata.  

 

H 

HABSBURG-ház (majd a HABSBURG-LOTHARINGIAI-ház), Közép-Európa több országának — így Magyarország és az 

osztrák tartományok —  uralkodóit adó család. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

HALÁSZ Géza Építészmérnök, GYŐRI Sándor építésszel közösen tervezett Hazatérés Temploma épületüket 1940-ben 

avatták fel. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

HAUSZMANN Alajos [1918. III. 10-től velenczei HAUSZMANN Alajos] (Buda, 1847. VI. 9. – Velence, 1926. VII. 31.) Ba-

jor származású magyar építész, egyetemi tanár, 1924-től a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

HALBSCHUH Dániel ( [1842. VIII. 17- IRÁNYI Dániel] Toporc, 1822. II. 24. - Nyíregyháza, 1892. XI. 2.) Jogász, író, po-

litikus. Az 1848-as népképviseletei országgyűlés képviselője, az 1848-1849-es magyar forradalom és szabadságharc alatt 

több ízben kormánybiztosi pozíciót töltött be. A szabadságharc leverését követően emigrációba kényszerült, majd a ki-

egyezés után 1868-tól országgyűlési képviselő. 1874-től a Magyar Újság nevű politikai napilap főszerkesztője.  

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

HERCEG János tűzoltó 1902. I. 2-án a budapesti Concordia malom tűzének oltása közben halt hősi halált. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 
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közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

HERESZNYEI István A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség tagjaként mint az Osztrák-Magyar Monarchia had-

erejének a katonája az I. világháború során a haza védelmében hősi halált halt. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

HILD József (Pest, 1789. XII. 8. – Pest, 1867. III. 6.) Nemzetközi hírű magyar építész. A magyarországi klasszicista épí-

tészet kiemelkedő alakja. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

HITLER Adolf (Braunau am Inn, Osztrák-Magyar Monarchia, 1889. április 20. - Berlin, Németország, 1945. április 30.) 

osztrák születésű német politikus, a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt vezetője, 1933-tól kancellár, és 1934-től ha-

láláig a III. Német Birodalom államfője. 

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. nov-

ember 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

HORNYACSEK István A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség tagjaként mint az Osztrák-Magyar Monarchia had-

erejének a katonája az I. világháború során a haza védelmében hősi halált halt. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

HORTHY Miklós nagybányai vitéz. altengernagy, Magyarország kormányzója (Kenderes 1868. VI. 18. —  Estoril, Portu-

gália 1957. II. 9.)  

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

HORVÁTH Ákos tűzoltó őrmester  a budapesti műgyetem pincetűzének oltása közben vesztette életét. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

HORVÁTH II. József fővárosi tűzoltó  1914. I. 7-én a szolgálatteljesítés közben hősi halált halt. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 
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I-Í 

IRÁNYI Dániel Lásd HALBSCHUH Dániel 

 

Szent István [Vajk] (Esztergom, 967. – Esztergom, 1038.VIII.15.) A keresztény Magyar Királyság megalapítója, az első 

római katolikus magyar király.  

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

J 

JANKY Dénes pénzügyőr főbiztios A Magyar Királyi Pénzügyőrség tagjaként az Osztrák-Magyar Monarchia haderejé-

ben teljesített katonai szolgálata során hősi halált halt a haza védelmében az I. világháboűrúban. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változa-

ta 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 

átdolgozott változata.  

 

II. József (HABSBURG–LOTHARINGIAI József Benedek Ágost János Antal Mihály Ádám; Bécs, 1741 – Bécs, 1790), né-

met-római császár (1765–1790), magyar király (1780–1790) 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

JUHÁSZ IV. József A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség tagjaként mint az Osztrák-Magyar Monarchia had-

erejének a katonája az I. világháború során a haza védelmében hősi halált halt. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

K 

KALMÁR József rendőr detektív A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség tagjaként szolgálat ellátása során a 

rend védelmében hősi halált halt a dualizmus időszakában. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

KAPCSOS József tűzoltó főtörzsőrmester 1984 X. 29-én a Fővárosi Butóripari Vállalt égésének oltásakor vesztette életét. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

KARA Pál légoltalmi alhadnagy 1961. V. 27-én a II. világháborúból visszamaradt harckocsi aknamentesítése során 

vesztette életét. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 
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KARLOVICS József A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség tagjaként mint az Osztrák-Magyar Monarchia had-

erejének a katonája az I. világháború során a haza védelmében hősi halált halt. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

KARSAI Károly (1945 — ) Építészmérnök, fővárosi politikus. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

KÁDÁR János Lásd CSERMANEK János 

 

KÁDÁR II. Lajos A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség tagjaként mint az Osztrák-Magyar Monarchia hadere-

jének a katonája az I. világháború során a haza védelmében hősi halált halt. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

KEMPELEN Béla tűzoltó főparancsnok Dömös községben szakadékba zuhant személy mentése közben vesztette életét. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

KERÉKFFY Gilber pénzügyőr Magyar Királyi Pénzügyőrség tagjaként az Osztrák-Magyar Monarchia haderejében telje-

sített katonai szolgálata során hősi halált halt a haza védelmében az I. világháboúrúban. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változa-

ta 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 

átdolgozott változata. 

 

KÉTHELYI Imre lovasrendőr A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség tagjaként szolgálat ellátása során a rend 

védelmében hősi halált halt a dualizmus időszakában. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

KISFALUDI-STROBL Zsigmond Lásd STRÓBEL Zsigmond Simon 

 

KISMARTY-LECHNER Jenő (Budapest, 1878. VIII. 23. – Budapest, 1862. II. 26.) Magyar építészmérnök. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

KISS I. Károly rendőr őrmester A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség tagjaként szolgálat ellátása során a 

rend védelmében hősi halált halt a dualizmus időszakában. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 
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szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

KOCSIS Boldizsár A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség tagjaként mint az Osztrák-Magyar Monarchia hadere-

jének a katonája az I. világháború során a haza védelmében hősi halált halt. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

KONKOLY-THEGE Miklós rendőri kézbesítő A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség tagjaként szolgálat ellátása 

során a rend védelmében hősi halált halt a dualizmus időszakában. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

KOPLÁCS János A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség tagjaként mint az Osztrák-Magyar Monarchia haderejé-

nek a katonája az I. világháború során a haza védelmében hősi halált halt. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

KOSTYÁL István A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség tagjaként mint az Osztrák-Magyar Monarchia hadere-

jének a katonája az I. világháború során a haza védelmében hősi halált halt. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

udvardi és kossuthfalvi KOSSUTH Lajos (Monok, 1802. IX. 19. – Turin, 1892. III. 20.) Az 1848-1849-es magyar forra-

dalom és szabadságharc, vezéralakja. A BATTYHÁNY-kormány pénzügyminisztere, a Honvédelmi Bizottmány elnöke, 

Magyarország kormányzó elnöke. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

KOVÁCS XV. István A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség tagjaként mint az Osztrák-Magyar Monarchia had-

erejének a katonája az I. világháború során a haza védelmében hősi halált halt. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

KOVÁCS XXIV. József A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség tagjaként mint az Osztrák-Magyar Monarchia 

haderejének a katonája az I. világháború során a haza védelmében hősi halált halt. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
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KÖVECS Gergő tűzoltó főtörzsőrmester Dömös községben szakadékba zuhant személy mentése közben vesztette éle-

tét. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

KRATOKK Gyula A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség tagjaként mint az Osztrák-Magyar Monarchia hadere-

jének a katonája az I. világháború során a haza védelmében hősi halált halt. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

KURTA András A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség tagjaként mint az Osztrák-Magyar Monarchia haderejé-

nek a katonája az I. világháború során a haza védelmében hősi halált halt. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

L-LY 

LANGMÁR István légoltalmi alhadnagy 1959. VIII. 6-án Székesfehérváron a II. világháborúból visszamaradt harckocsi 

aknamentesítésekor vesztette életét. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

LECHNER Ödön (Pest, 1845. VIII. 27. – Budapest, 1914, VI. 10.) Bajor származású magyar építész, a szecessziós építé-

szet nemzetközleg elismert tekintélye. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

LÉBER Ferenc A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség tagjaként mint az Osztrák-Magyar Monarchia haderejé-

nek a katonája az I. világháború során a haza védelmében hősi halált halt. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

LIGETI Miklós (Buda, 1871. V. 19. – Budapest, 1944, XII. 10.) Magyar szobrászművész. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

M 

Rogyion Jakovlevics MALINOVSZKÍJ (Ukrajna, Odessza 1898. XI. 22. – Orország, Moszkva 1967. III. 31.) a Szovjet-

unió marsallja és védelmi minisztere. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 
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magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

MAMALJOV vezérőrnagy Csehszlovákia 1968. évi megszállása előkészítésének idején a Szovjetunió hadseregének tá-

bornokaként a Varsói Szerződésnek a magyar-csehszlovák határon átlépő alakulatai felkészítésében vett részt. 

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. november 8-án, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar rendvédelem-történeti 

tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rendőrök.” című XXXIII. szimpo-

zionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

MARTONYI János (Kolozsvár, 1944. IV. 5. — ) Ügyvéd, az első és a második ORBÁN-kormány külügyminisztere. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

MÁDL Ferenc (Bánd, 1931. I. 29. – Budapest, 2011. V. 29.) Jogtudós, Magyarország miniszterelnöke 2000-2005 között. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 
MEDGYESSY Ferenc (Debrecen, 1881. I. 10. – Budapest, 1958. VII. 20.) Kétszeres Kossuth-díjas magyar szobrászművész. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 
Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 
Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 
közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 
magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-
vített és átdolgozott változata. 

 

MIHÓK János A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség tagjaként mint az Osztrák-Magyar Monarchia haderejé-
nek a katonája az I. világháború során a haza védelmében hősi halált halt. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-
lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-
nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-
történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 
szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 
publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

MINDSZENTY József Lásd PEHM József 

 
MOLNÁR III. Antal rendőr A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség tagjaként szolgálat ellátása során a rend vé-
delmében hősi halált halt a dualizmus időszakában. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-
lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-
nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-
történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 
szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 
publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

O-Ó 
ORBÁN III. István A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség tagjaként mint az Osztrák-Magyar Monarchia hadere-
jének a katonája az I. világháború során a haza védelmében hősi halált halt. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-
lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-
nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-
történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 
szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 
publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

ORBÁN Viktor (Székesfehérvár, 1963. május 31. - ) Jogász, politikus. Miniszterelnök, 1998-2002 és 2010 — . 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 
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P 

PATKÓS József A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség tagjaként mint az Osztrák-Magyar Monarchia haderejé-

nek a katonája az I. világháború során a haza védelmében hősi halált halt. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Juris PAVLOVSZKIJ Szovjet honvédelmi miniszter helyettes Csehszlovákia 1968. évi megszállásának időszakában. 

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. nov-

ember 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

PÁRKÁNYI-RAAB Péter (Balassagyarmat, 1967. IX. 6. — ) Magyar szobrászművész. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

PÁSZTOR János (Gyomaendrőd, 1881. I. 29. – Budapest, 1945. I. 7.) Magyar szobrászművész. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

PEHM József [MINDSZENTY József] (Csehimindszent, 1892. III. 22. – BCS, 1975. V. 6.) Esztergom érseke, 1944. III. 25-

től Magyarország hercegprímása. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

PETŐFI Sándor [PETROVICS Sándor 1823-1842-ig ] (Kiskőrös, 1823. I. 1. – Fehéregyháza, 1849. VII. 31.) Az 1848-

1849-es magyar forradalom és szabadságharc egyik vezéralakja, a XIX. századi magyar irodalom kiemelkedő személyi-

sége. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

PILLÉR István fővárosi tűzoltó őrparancsnok 1903. VIII. 24-én a fővárosi Párizsi-nagyáruház oltásánál vesztette életét. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

PINTÉR Gábor tűzoltó hadnagy a budapesti műgyetem pincetűzének oltása közben vesztette életét. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

R 
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RAFFAY Ernő (Borjád, 1948. X. 17. — ) Történész, politikus, a rendszerváltás után országgyűlési képviselő, az Antall-

kormány honvédelmi minisztériumának politikai államtitkára. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

II. RÁKÓCZI Ferenc (Borsi, 1676. március 27. – Rodostó, 1735. április 8.) a RÁKÓCZi-szabadságharc vezetője, Magyar-

ország vezérlő fejedelme, erdélyi fejedelem.  

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

REGÁL Antal tűzoltó alhadnagy  1968. II. 18-án Pellérden gazdasági épület égésének oltásánál vesztette életét. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

REPPMAN Károly tűzoltó törzsőrmester a budapesti műgyetem pincetűzének oltása közben vesztette életét. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

RÉVY Illés rendőr A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség tagjaként szolgálat ellátása során a rend védelmében 

hősi halált halt a dualizmus időszakában. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

RITTER József lovasrendőr A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség tagjaként szolgálat ellátása során a rend vé-

delmében hősi halált halt a dualizmus időszakában. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

ROGULJA Gyula rendőrfelügyelő A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség tagjaként szolgálat ellátása során a 

rend védelmében hősi halált halt a dualizmus időszakában. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

ROHONCZI József fővárosi tűzoltó csővezető 1921. XI. 5-én a RADETZKY-laktanya oltása közben vesztette életét. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 
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Lord Sidney Harold Harmsworth ROTHERMERE (Dublin, 1868. IV. 26. – Bermuda, 1840. XI. 26.) Angol sajtómág-

nás, földbirtokos, a magyar revizionista mozgalom egyik külföldi támogatója. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

S-SZ 

SÁGHY László tűzoltó alhadnagy 1987. VIII. 20-án a mosonyi dunai árvízvédelmi munkák során vesztette életét. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

SÁNTHA Ferenc 1987. VIII. 20-án a mosonyi dunai árvízvédelmi munkák során vesztette életét. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

SIDLÓ Ferenc (Budapest, 1882. I. 22. – Budapest, 1854. I. 8.) Magyar szobrászművész. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

SOVÁNY György A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség tagjaként mint az Osztrák-Magyar Monarchia hadere-

jének a katonája az I. világháború során a haza védelmében hősi halált halt. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

SCHÖCKL Ignác [1880-tól ALPÁR Ignác] (Pest, 1855. I. 17. – Zürich, 1828. IV. 27.) Magyar műépítész egyetemi tanár. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

STÁNCSICS Mihály [TÁNCSICS Mihály] (Ácsteszér, 1799. IV. 21. – Budapest, 1884. VI. 28.) Édesapja horvát, édesanyja 

tót származásó volt. Író, publicista, reformkori politikai élet aktív szereplője, az 1848-1849-es magyar forradalom és 

szabadságharcban való részvétele miatt távollétében „kivlégezték”. a kiegyezés után 1869-1872-ig országgyűlési képvi-

selő. 1872 után haláláig magyar nyelvészeti kérdésekkel és a magyarországi nemzetiségek magyarosítási terveivel fog-

lalkozott. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

STRÓBEL Zsigmond Simon [művészneve KISFALUDI-STROBL Zsigmond] (Alsórajk, 1884. VII. 1. – Budapest, 1975. 

VIII. 14.) Kétszeres Kossuth-dijas magyar szobrászművész. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 
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SZABÓ Gusztáv vezérőrnagy Csehszlovákia 1968. évi megszállásakor a BM Határőrség országos parancsnoka.  

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 

Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szerve-

zett magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, 

honvédek, rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott 

változata.  

 

SZABÓ János (Füzesabony, 1941. VI. 1. — ) Népművelő, az első ORBÁN-kormány honvédelmi minisztere. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

SZAKÁCS Rezső pénzügyőr fővigyázó Magyar Királyi Pénzügyőrség tagjaként az Osztrák-Magyar Monarchia haderejé-

ben teljesített katonai szolgálata során hősi halált halt a haza védelmében az I. világháboúrúban. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változa-

ta 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 

átdolgozott változata. 

 

SZAMOVOLSZKY Ödön  (Nagyberezna, 1878. XII. 26. – Budapest, 1914. XII. 28.) Magyar szobrászművész, GÁCH István 

Lipottal együüt dolgoztak a Szabadságharc-emlékművön. 1914-ben besorozták, tüdőgyulladást kapott és öngyilkosságot 

követett el. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

SZENTGYÖRGYI István (Bégaszentgyörgy, 1881. VI. 20. – Budapest, 1938. IX. 28.) Magyar szobrászművész. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

SZÉCHENYI István gróf (Bécs 1791.IX.21. — Döbling ma Bécs kerülete, 1860. IV.08.) Nagybirtokos, politikai és köz-

gazdasági író a nemzeti liberális reformmozgalom fő képviselője, a Magyar Tudományos Akadémia egyik alapítója és 

elnökhelyettese. A közlekedési és közmunkák minisztere 1848.IV.07. — 1848.IX.05.  

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

SZÉCHENYI Ödön gróf (Pozsony 1939.XII.14. — Konstantinápoly 1922. IV. 04.) SZÉCHENYI István fia. A magyar tűzol-

tóságot újjászervezte. 1874-től a török tűzoltóság megszervezője. Török pasa, szultáni főhadsegéd. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

aranyosrákosi SZÉKELY Sándor (Székelykál, 1797. IX. 13. – Marosszentkirály 1854. I. 27.) író, unitárius lelkész, 

1845-től haláláig unitárius püspök. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 
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ifj. SZIDANITS Ferenc önkéntes tűzoltó szakasz-parancsnok a polgári magyar állam időszakában szolgálatteljesítés 

közben hősi halált jalt. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

SZMILKÓ József tűzoltó  1902. I. 2-án a budapesti Concordia malom tűzének oltása közben halt hősi halált. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

SZOMOR József A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség tagjaként mint az Osztrák-Magyar Monarchia haderejé-

nek a katonája az I. világháború során a haza védelmében hősi halált halt. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

SZŰCS III. József rendőr A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség tagjaként szolgálat ellátása során a rend vé-

delmében hősi halált halt a dualizmus időszakában. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

T-Ty 

TAMÁS Béla pénzügyőr fővigyázó A Magyar Királyi Pénzügyőrség tagjaként az Osztrák-Magyar Monarchia haderejé-

ben teljesített katonai szolgálata során hősi halált halt a haza védelmében az I. világháboűrúban. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változa-

ta 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 

átdolgozott változata.  

 

TÁNCSICS Mihály Lásd STÁNCSICS Mihály 

 

TRÉFNYI István A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség tagjaként mint az Osztrák-Magyar Monarchia haderejé-

nek a katonája az I. világháború során a haza védelmében hősi halált halt. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

V-W 

VARRÓ István rendőr A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség tagjaként szolgálat ellátása során a rend védel-

mében hősi halált halt a dualizmus időszakában. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

WEIGNET Viktor A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség tagjaként mint az Osztrák-Magyar Monarchia hadere-

jének a katonája az I. világháború során a haza védelmében hősi halált halt. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-
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nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

hernádvécsei és hajnácskői VÉCSEY Károly gróf (Lengyelolrszág, Rzeczniów 1803. XI. 24. – Arad, 1849. X. 6.) Az 

1848-1849-es magyar forradalom és szabadságharc honvéd vezérőrnagya, aradi vértanú. 
ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 
Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 
közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 
magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-
vített és átdolgozott változata. 

 

VINCZE Gyula fővárosi tűzoltó 1925. III. 11-én Budapesten a Teréz-krt-i lakóházak egyike tűzesetének az oltása köz-

ben halt hősi halált. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 
VÖRÖSMARTY Mihály (Pusztanyék, 1800. XII. 1. – Pest, 1855. XI. 19.) Magyar író, költő és jogász, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia és a Kisfaludy Társaság rendes tagja, a Szózat szerzője. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 
Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 
Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 
közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 
magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-
vített és átdolgozott változata. 

 

WÁGNER Ferenc önkéntes tűzoltó mászó a polgári magyar állam időszakában szolgálatteljesítés közben hősi halált jalt. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 
WEKERLE Sándor (Mór, 1848.XI.14. – Budapest, 1921.VIII.26.) Pénzügyminisztériumi tisztviselő, az Országos Pénzügyi 
Tanács elnöke, 1887.II.20.-1889.IV.9.-ig pénzügyminisztériumi adminisztratív államtitkár, 1889.IV.9.-1895.I.15.-ig pénzügy-
miniszter, 1892.v.10.-1892.VII.16.-ig kereskedelemügyi miniszter, 1892.IX.17.-1895.I.14.-ig miniszterelnök, 1896.IX.30.-
1906.IV.8.-ig közigazgatási bírósági elnök, 1906.IV.8.-1910.I.17.-ig pénzügyminiszter és miniszterelnök, egyben 1906.IV.-
1906.IV.14.-ig honvédelmi miniszter és 1906.IV.8.-1906-IV-23. horvát-szlavón-dalmát tárca nélküli miniszter, 1909.IX.23.-
1910.I.17.igazságügyminiszter, 1917.VIII.20.-1918.X.30.-ig miniszterelnök, 1917.IX.16.-1918.II.11.-ig pénzügyminiszter, 
1918.I.25.-1918.II.11.-ig földművelésügyi miniszter, 1918.V.8.-1918.X.31.-ig belügyminiszter. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 
Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 
Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 
közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 
magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-
vített és átdolgozott változata. 

 
WILHELM György légoltalmi őrmester 1957. VIII. 22-én Feldebrő község határában a II. világháborúból visszamaradt 
német repeszgránát mentesítésekor hősi halált halt. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 
Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 
Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 
közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 
magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-
vített és átdolgozott változata. 

 

kisjenői WOLF B Béla pénzügyőr szemlész A Magyar Királyi Pénzügyőrség tagjaként az Osztrák-Magyar Monarchia 

haderejében teljesített katonai szolgálata során hősi halált halt a haza védelmében az I. világháboúrúban. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változa-

ta 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 

átdolgozott változata.  
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Z-Zs 

ZALA György (Lendva, 1858. IV. 16. – Budapest, 1937. VII. 31.) A magyar neobarokk emlékműszobrászat kiemelkedő 

alakja. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

ZSIGA Ferenc A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség tagjaként mint az Osztrák-Magyar Monarchia haderejé-

nek a katonája az I. világháború során a haza védelmében hősi halált halt. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

ZSOLNAI András pénzügyőr fővigyázó A Magyar Királyi Pénzügyőrség tagjaként az Osztrák-Magyar Monarchia had-

erejében teljesített katonai szolgálata során hősi halált halt a haza védelmében az I. világháboúrúban. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változa-

ta 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 

átdolgozott változata.  
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INDEX GEOGRAPHICUS 

 

A-Á 

Aggtelek A trianoni béketidktátum után Borsod, Abaúj-Torna és Zemplén történelmi vármegyék maradványaiból létrejött 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén fekvő határ melléki települése a magyar szlovák határon. 

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-

riae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. novem-

ber 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rend-

őrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Amerika Lásd Észak-Amerika 

 

Arad Partium-i város jelenleg Románia fennhatósága alatt.  

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordi-

nis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti 

tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének 

szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Aquincum A Római Birodalom Pannonia provinciájának fővárosa, a mai Budapest III. kerületének Duna-menti területén. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordi-

nis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti 

tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének 

szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Ausztria Az Osztrák Császárság Ausztria-i tartományaiból álló szövetségi állam, amelyet a Harmadik Német Birodalom bekebele-

zett, majd a második világháború után ismét függetlenné vált. Ausztria területe hagyományosan az Alpok északi, keleti és déli lejtői-

re terjed ki. A trianoni békediktátum Ausztriához csatolta Magyarország nyugati szélén elterülő várvidéket.  

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) 

XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott 

el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos 

szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” cí-

mű XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 

15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-

történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének 

szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-

riae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. novem-

ber 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rend-

őrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

B 

Bakony A Dunántúl közepén elterülő hegyes, erdős terület. Délről a Balaton, északról a Kis-Alföld, keletről a vértes és a 

Mezőföld, nyugatról pedig a Zala folyó és a Kemeneshát határolja. Veszprém és Zala vármegyék területén helyezkedik el. 

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-

riae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. novem-

ber 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rend-

őrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Balassagyarmat A Legbátrabb Város jelzőt nyerte el a település, mivel az első világháború után betörő cseh légió fegyveres 

csapatait a lakosság önszervezeődő alakulatai kiszorították a városból. A város a jelenlegi magyar-szlovák határ mentén fek-

szik, az Ipoly folyó partján, Nógrád vármegyében, amelynek korábban székhelye volt. 

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-

riae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. novem-

ber 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rend-

őrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Balf Fürdőhely Tihany közelében. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) 

XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a 

Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-

sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpo-

zionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  
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Bártfa Felvidéki település jelenleg Szlovákia területén. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. 

február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam 

rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott válto-

zata. 

 

Berlin Poroszország, majd az egyesült Németország fővárosa.  

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Or-

dinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Buda-

pesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-

történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rend-

védelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott vál-

tozata.  

 

Beszterce erdélyi város, jelenleg Románia területén. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. 

február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam 

rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott válto-

zata. 

 

Bezenye a trianoni békediktátummal elcsatolt Győr, Moson és Sopron Vármegye maradványaiból létrehozott Győr-Moson-

Sopron vármegyei település a Duna jobb partján. 

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-

riae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. novem-

ber 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rend-

őrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Bécs Ausztria fővárosa. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Or-

dinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Buda-

pesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-

történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rend-

védelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott vál-

tozata.  

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Or-

dinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Buda-

pesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-

történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rend-

védelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott vál-

tozata.  

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-

riae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. novem-

ber 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rend-

őrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Bodrog Tokajhegyaljai kis folyó, amely Tokajnál torkollik a Tiszába, a Kárpátalján eredő Latorca és a Felvidéken eredő Ung 

és Tapoly folyók összefolyásából jön létre. 

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-

riae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. novem-

ber 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rend-

őrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Borcsa Dunaparti település Nándorfehérvárral szemben, jelenleg Szerbia területén. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. 

február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam 

rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott válto-

zata. 
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Börzsöny Az Északi-Középhegység hegyvonulatának az Ipoly és a Duna, valamint a Cserhát által határolt térségében elterü-

lő hegyvidéke. Legmagasabb csúcsa a 938 méteres Csóványos. 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Buda Város a Duna jobb partján, 1873-ban Buda, Pest és Óbuda egyesülésével létrejött Budapest. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) 

XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott 

el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos 

szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” cí-

mű XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Budapest Magyarország fővárosa, 1872-ben Óbuda, Buda és Pest egyesítésével jött létre. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Or-

dinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Buda-

pesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-

történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rend-

védelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott vál-

tozata.  

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. 

február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam 

rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott válto-

zata. 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-

esidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. november 8-án, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar rendvédelem-

történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rendőrök.” című 

XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordi-

nis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti 

tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének 

szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság 

által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtes-

tületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás 

javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Búg A visztulába ömlő ukrajnai-belarusz-lengyel folyó. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 

15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-

történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének 

szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Bulgária Kelet-balkáni ország.  

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. 

február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam 

rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott válto-

zata. 

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-

esidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. november 8-án, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar rendvédelem-

történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rendőrök.” című 

XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
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C-Cs 

Constatinapolis A mai Isztambul elnevezése az ókori Római Birodalomban.  

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Or-

dinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Buda-

pesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-

történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rend-

védelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott vál-

tozata.  

 

Csallóköz A Kisalföldön a Kisduna- és a Nagydunaág közötti Duna sziget, jelenleg Szlovákia területén. 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Csákánydoroszló Vas vármegyei település. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordi-

nis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti 

tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének 

szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Cseh-medence Az Érchegység, a Szudéták, a Morva-dombvidék és a Sumava által határolt medence, amely a történelem fo-

lyamán a Cseh Királyság területét alkotta. 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Csehszlovákia Ideiglenesnek bizonyuló államalakulat, amelyet a trianoni békediktátum hozott létre és a Párizs-i békeszerző-

dések erősítettek meg, az ezredfordulón Csehszlovákia Csehországra és Szlovákiára bomlott. A szlovák állam a Dunától 

északra eső kisalföldi területekre és a Felvidékre terjed ki. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Or-

dinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Buda-

pesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-

történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rend-

védelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott vál-

tozata.  

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-

riae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. novem-

ber 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rend-

őrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-

esidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. november 8-án, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar rendvédelem-

történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rendőrök.” című 

XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Cseh Szocialista Köztársaság Az ideiglenesnek bizonyult államalakulat Csehszlovákia megnevezése 1960-1990 között. 

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-

esidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. november 8-án, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar rendvédelem-

történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rendőrök.” című 

XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Cseh Szocialista Köztársaság Az ideiglenesnek bizonyult államalakulat Csehszlovákia megnevezése 1960-1990 között. 

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-

esidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. november 8-án, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar rendvédelem-

történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rendőrök.” című 

XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
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Csorna Kisváros, a trianoni békediktátummal elcsatolt Győr, Moson és Sopron Vármegye maradványaiból létrehozott Győr-

Moson-Sopron Vármegyében. 

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-

riae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. novem-

ber 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rend-

őrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

D 

Dalmácia Adria keleti partvidéke, amely az Isztriai félszigettől a Cattarói öbölig terjedő és a Dinári Alpok alatt húzódó  part-

vidéket valamint előtte elterülő szigetvilágot foglalja magába.  

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. 

február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam 

rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott válto-

zata. 

 

Debrecen a trianoni békediktátummal elcsatolt Hajdú és Bihar vármegye maradványain létrejött Hajdú-Bihar vármegye 

székhelye. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Or-

dinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Buda-

pesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-

történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rend-

védelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott vál-

tozata.  

 

Délvidék A Duna-Tisza köze és a Tiszántúl Szeged alatti része. Az eredetileg színmagyar lakosságot a törökök szinte teljesen 

kipusztították. Helyükre a Habsburgok szerbeket, illetve románokat telepítettek. Jelenleg — a trianoni békediktátum nyomán 

— részben Romániához részben Szerbiához tartozik. Az 1848-1849-es, az 1919-es és 1945-ös fegyveres harcok kapcsán a 

magyar lakossággal szemben tömeges és brutális gyilkosságokat követtek el a szerb fegyveresek. Ezek az atrocitások beár-

nyékolják a szerb-magyar viszonyt. A szerbiai magyarok küzdenek a nemzetiségi jogaik maradéktalan elismeréséért és gya-

korlati megvalósításáért. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Or-

dinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Buda-

pesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-

történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rend-

védelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott vál-

tozata.  

 

Dévény Duna parti település jelenleg Szlovákia területén. a Duna az úgynevezett Dévényi-kapunál lép be a Kárpát-

medencébe. 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Dömös A Duna jobb partján fekvő település a Szent Mihály heggyel szemben, Komárom-Esztergom Vármegyében. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordi-

nis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti 

tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének 

szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Dobrodwar Bug folyó partján fekvő település. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 

15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-

történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének 

szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Duna Közép-Európa legnagyobb folyója, a Bajorország-i Fekete Erdőben ered és a Fekete Tengerbe torkolik, Németorszá-

got, Ausztriát, Szlovákiát, Magyarországot, Szerbiát, Romániát és Bulgáriát is érinti. A történelmi Magyarország területére a 

Dévényi Kapunál lépett be és a Vaskapunál hagyta el. Hagyományos kereskedelmi és hadi útvonal. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) 

XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a 

Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-

sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpo-

zionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  
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SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. 

február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam 

rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott válto-

zata. 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-

riae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. novem-

ber 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rend-

őrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Dunaszerdahely A Kisalföldnek a Dunától északra eső részén helyezkedik el, jelenleg Szlovákia része. 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

E-É 

Erdély A történelmi Magyarország Keleti, a Kárpátok és a Bihari-hegység által övezett tájegysége, jelenleg Romániához tartozik. 

A trianoni békediktátum óta a román hatóságok változó erősségű magyarellenes politikával igyekeztek a magyar lakosság létszámát 

csökkenteni, befolyását mérsékelni. Az 1919-es és 1945-ös fegyveres harcok kapcsán a magyar lakossággal szemben tömeges és 

brutális gyilkosságokat követtek el a román fegyveresek. Ezek az atrocitások beárnyékolják a magyar-román viszonyt. Az erdélyi 

magyarok küzdenek a nemzetiségi jogaik maradéktalan elismeréséért és gyakorlati megvalósításáért. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) 

XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott 

el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos 

szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” cí-

mű XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. 

február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam 

rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott válto-

zata. 

 

Erzsébetfalva Nagy Budapest létrehozásáig a főváros agglomerációjába tartozó település, majd nagy Budapest része.  

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. 

február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam 

rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott válto-

zata. 

 

Európa az Atlanti Óceán, a Földközi és a Fekete Tenger, a Kaukázus, a Kaszpi Tenger továbbá az Ural és az északi Jeges 

Tenger által határolt kontinens. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Or-

dinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Buda-

pesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-

történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rend-

védelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott vál-

tozata.  

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. 

február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam 

rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott válto-

zata. 

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-

esidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. november 8-án, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar rendvédelem-

történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rendőrök.” című 

XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
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Érsekújvár Felvidéki város jelenleg Szlovákia területén. 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 
Észak-Amerika az Amerikai kontinens jól elhatárolhatóan két részből áll az Északi-Amerikai és a Dél-Amerikai részekből. 
Észak-Amerika a kontinens északi féltekén elhelyezkedő része, amely a Berring-szorostól a Panama-csatornáig tart. Észak-
Amerikában két ország helyezkedik el, Kanada és az Amerikai Egyesült Államok, mindkét ország lakosságának döntő több-
sége angol anyanyelvű. 

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-
esidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. november 8-án, 
Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar rendvédelem-
történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rendőrök.” című 
XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Észak-Erdély a második bécsi döntéssel a Magyar Királysághoz visszacsatolt terület (1940-1944).  

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) 

XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a 

Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-

sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpo-

zionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

F 

Feldebrő Heves vármegyei település. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordi-

nis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti 

tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének 

szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 
Felvidék A történelmi Magyarország északi hegyvidéke. Jelenleg a Kisalföld északi részével együtt alkotja Szlovákia terüle-
tét. A trianoni békediktátummal elcsatolt felvidéken és Kisalföldön élő magyarságot a csehszlovák állam igyekezett kiszorí-
tani a térségből, különösen erősen jelentkezett ez a szándék a második világháború nyomán. Ezek az atrocitások beárnyékol-
ják a szlovák-magyar viszonyt. A felvidéki magyarok küzdenek a nemzetiségi jogaik maradéktalan elismeréséért és gyakorla-
ti megvalósításáért. 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Füzetek 
(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 
2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 
magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 
rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Ferihegy Budapest XVIII. kerületében lévő település, ahol a Ferihegyi Reptér, mai nevén Liszt Ferenc reptér található. 

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-

riae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. novem-

ber 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rend-

őrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

G-Gy 

Galánta Felvidéki város Pozsony vármegyében, jelenleg Szlovákia területén. 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Garam az alacsony Tátrában eredő és Esztergomnál a Dunába torkoló folyó. 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

 

 

 

 

 



Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1216-6774          XXIX. évf. (2019) 57.sz. 
 

190 

Genf A svájci Genf kanton fővárosa. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Or-

dinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos 

szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című 

XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Gottwaldov Lásd Zlín 

 

Győr A trianoni békediktátum által elcsatolt, Győr vármegye, Moson vármegye és Sopron vármegye maradványainak egye-

sítéséből létrehozott Győr-Moson- Sopron vármegye székhelye. 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-

riae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. novem-

ber 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rend-

őrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Győrvámosi Győr környéki település. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. 

február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam 

rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott válto-

zata. 

 

H 

Halászi a trianoni békediktátummal elcsatolt Győr, Moson és Sopron Vármegye maradványaiból létrehozott Győr-Moson-

Sopron vármegyei település a Duna jobb partján. 

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-

riae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. novem-

ber 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rend-

őrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Hegyeshalom Magyar határtelepülés a jelenlegi osztrák-magyar határ mentén, a trianoni békediktátummal elcsatolt Győr, 

Moson és Sopron Vármegye maradványaiból létrehozott Győr-Moson-Sopron vármegyében. 

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-

riae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. novem-

ber 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rend-

őrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Hernád a trianoni békediktátummal elcsatolt Hernádfőnél eredő folyó, amely a Köröm, Muhi, Ónod és Sajóhídvég községek 

szegélyezte területen folyik a Sajóba. 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Hévíz Zala vármegyei település.  

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. 

február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam 

rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott válto-

zata. 

 

Horvát-Szlavón Ország Lásd Horvátország 

 

Horvátország Magyarország déli szomszédja, 1920-ig a Magyar Királyságban autonómiát élvező ország. Eredetileg a Dráva 

és a Száva közötti területet magába foglaló térséget magyarok lakták, akiket a török csapatok kipusztítottak, helyükre horvá-

tok települtek, így vált a korábban a Száva és Adria közötti Horvátország Horvát-Szlavón országgá, amely már a szlávok által 

benépesített Dráva-Száva közt, is magába foglalta. A dualizmus időszakában Dalmácia még nem képezte Horvát-Szlavón Or-

szág részét, hanem az osztrák örökös tartományok egyike volt, hasonlóan az Isztriai félszigethez. Az első világháború után a 

http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6r%C3%B6m_%28telep%C3%BCl%C3%A9s%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Muhi
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93nod
http://hu.wikipedia.org/wiki/Saj%C3%B3h%C3%ADdv%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Saj%C3%B3
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Horvát-Szlavón elnevezést Horvátország név váltotta fel, amely magába Horvát-Szlavón Országot és a hozzá csatolt Dalmá-

ciát és Isztriát is. A trianoni békediktátum után a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, majd Jugoszlávia tagállama, 1941-1945 

között önálló, majd ismét Jugoszlávia része, végül 1991 nyarától újra független állam. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Or-

dinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Buda-

pesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-

történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rend-

védelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott vál-

tozata.  

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-

riae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. novem-

ber 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rend-

őrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

I 

Ipoly Észak magyarországi folyó ami a Dunába ömlik, jelenleg Szlovákia és Magyarország határfolyója. 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Ipolyhídvég Hont vármegyei település jelenleg Szlovákia területén. 

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-

riae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. novem-

ber 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rend-

őrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Ipolyság Az Ipoly folyó vízgyűjtő medencéje, amely az Alacsony-tátra és az Északi-középhegység között terül el. Palócok 

által lakott terület, melynek az északi fele jelenleg Szlovákia része.  

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-

riae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. novem-

ber 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rend-

őrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Ipolytarnóc Nódrád vármegyei település a trinoni határ mentén. 

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-

riae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. novem-

ber 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rend-

őrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Isaszeg Pest vármegyei település Gödöllő térségében. 

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-

riae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. novem-

ber 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rend-

őrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Isztambul Lásd Constantinapolis  

 

J 

Jabuncje Szerbiai település. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. 

február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam 

rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott válto-

zata. 

 

Jugoszlávia nyugat Balkán szláv népei által lakott térség. Az első világháború után keletkezett Szerb-Horvát-Szlovén Király-

ság néven, amely a két világháború között a Jugoszláv Királyság nevet vette fel. A második világháború során felbomlott, 

majd ismét egyesült Jugoszláv Szocialista Köztársaság néven, amely 1992-2006-ig folyamatosan felbomlott a Jugoszláviában 

élő szláv népek önálló nemzeti államaivá. Jelenleg — a trianoni békediktátum nyomán — az alföld déli része a többszörösen 

átalakult Szerb-Horvát-Szlovén Királyság egyik utódállamához a Szerb Köztársasághoz tartozik. Az Alföld déli részébe bete-

lepített szerb lakosság az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc, az 1918-1919-es forradalmak és a második világháború 
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során tömeges és drasztikus gyilkosságokat követtek el a magyar lakossággal szemben. A szerb hatóságok a Délvidék-i ma-

gyar lakosság beolvasztására törekedtek. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Or-

dinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Buda-

pesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-

történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rend-

védelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott vál-

tozata.  

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-

riae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. novem-

ber 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rend-

őrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-

esidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. november 8-án, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar rendvédelem-

történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rendőrök.” című 

XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

K 

Kassa Felvidéki város. Jelenleg Szlovákia területén. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Or-

dinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Buda-

pesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-

történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rend-

védelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott vál-

tozata.  

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Kárpát-medence keleten és délen a Kárpátok, északon az Alpok, nyugaton pedig a Dinári-hegység által határolt terület. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Or-

dinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Buda-

pesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-

történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rend-

védelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott vál-

tozata.  

 

Kárpátalja Korábban Ruszka Krajna néven ismert, döntően magyarok, ruszinok és ukránok által lakott terület, a történelmi 

Magyarország része, amely a történelmi magyar vármegyék közül Ung, Bereg, és Máramaros vármegyék döntő többségére 

terjed ki. A Kárpátok és a Tisza felső folyása közötti terület. A trianoni békediktátummal Csehszlovákiához csatolták, amely 

1939-ben visszatért az anyaországhoz, majd az 1947. évi párizsi békediktátum a Szovjetúnióhoz csatolta. Jelenleg Ukrajná-

nak a Kárpát medencébe ékelődő nyúlványa. Ukrajna felől a Kárpátok hegysége, a többi oldalról pedig Szlovákia, Magyaror-

szág és Románia határolja. A második világháborút követően a megszálló szovjet csapatok tömegesen hurcolták el a magyar 

lakosság akiknek a döntő többsége elpusztult. Ezek az atrocitások beárnyékolják a ukrán-magyar viszonyt. A kárpátaljai ma-

gyarok küzdenek a nemzetiségi jogaik maradéktalan elismeréséért és gyakorlati megvalósításáért. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Or-

dinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Buda-

pesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-

történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rend-

védelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott vál-

tozata.  

 

Kárpátok A Dévényi kaputól a Vaskapuig terjedően a történelmi Magyarországot határoló hegyvonulat. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. 

február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam 

rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott válto-

zata. 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  
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Kecel Bács-Kiskun vármegyei település. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) 

XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a 

Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-

sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpo-

zionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Kijev Ukrajna fővárosa. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Or-

dinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hang-

zott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos 

szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című 

XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Kiskőszeg Baranya vármegyei település a Duna jobb partján jelenleg Horvátország területén. 

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-

riae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. novem-

ber 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rend-

őrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Kiskunhalas Város a Duna-Tisza-közén, a történelmi Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye maradványain létrejött Bács-Kiskun 

vármegyei település.  
FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-

riae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. novem-

ber 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rend-

őrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Kolin Prágától 60 kilométerre keletre fekvő cseh város az Elba partján. 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Kolozsvár erdélyi város, jelenleg Románia területén. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Or-

dinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hang-

zott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos 

szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című 

XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Komárom Duna parti város. Jelenleg a Duna bal partjára eső városrész Szlovákiához a jobb oldalra eső pedig Magyaror-

szághoz tartozik. 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-

riae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. novem-

ber 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rend-

őrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

L-Ly 

Lengyelország a Balti Tenger, Németország, Csehország, Szlovákia, Ukrajna, Belorusszia, és a néhai Kelet-Poroszország 

maradványa ma orosz terület által határolt ország. A történelmi Magyarország Lengyelországgal határos volt. A lengyel-

magyar kapcsolatok hagyományosan jók voltak, amelynek emléke élénken él mindkét népben. Lengyelország a XVIII. szá-

zadban elvesztette szuverenitását, amikor Oroszország, Poroszország és a Habsburg-birodalom között felosztották. Lengyel-

ország államisága az első világháború után állt helyre, azonban a HITLER és SZTÁLIN közötti alku nyomán Németország és a 

Szovjetúnió ismét megszállta. Függetlensége a második világháború után állt ismét helyre.  

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-

esidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. november 8-án, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar rendvédelem-

történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rendőrök.” című 

XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
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Letkés Felvidéki település a jelenlegi szlovák-magyar határ magyar okdalán. 

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-

riae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. novem-

ber 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rend-

őrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

M 

Magyar Népköztársaság Lásd Magyarország 

 

Magyar Királyság Lásd Magyarország 

 

Magyarnándor Nógrád vármegyei település. 

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-

riae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. novem-

ber 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rend-

őrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Magyarország. Államformák: 898-tól a honfoglalást követően a hét magyar törzs szövetsége, majd 1000-től, az államalapí-

tástól 1918-ig Magyar Királyság, 1918. november 16.-ától Magyar Népköztársaság, 1919. március 21.-étől Tanácsköztársa-

ság, 1919. június 23.-ától Magyarországi Szocialista Szövetséges Tanácsköztársaság, 1919. augusztus 2.-ától Népköztársa-

ság, 1919. augusztus 8.-ától Magyar Királyság, 1946. február 2.-ától Magyar Köztársaság, 1949. augusztus 20.-ától Magyar 

Népköztársaság, 1989. október 23.-ától Magyar Köztársaság. A XX. század elején rabló, imperialista békediktátummal terü-

letének mintegy 2/3-át lakosságának több mint a felét elcsatolták. A trianoni békediktátum előtti Magyarországot tekintjük a 

történelmi Magyarországnak, amely magába foglalta a Magyar Szent Korona alá tartozó területeket azaz a Kárpát-medencét, 

amely több, mint 1000 éven át gazdasági földrajzi és kulturális egységet alkotott. A trianon utáni Magyarországot pedig több-

féle elnevezéssel is szokás jelölni például, kismagyarország, középmagyarország stb.. A történelmi Magyarországon csaknem 

283 000 km2 területén mintegy 20 000 000 lakos élt. A trianoni békediktátum nyomán az ország területe 93 000 km2-re, lakó-

inak száma pedig 8 000 000 főre csökkent. A Kárpát-medencében élő magyar etnikum közel egyharmada került kisebbségi 

sorba az átrajzolt határokból következően. A magyar nemzet elcsatolt részei azóta a kisebbségi jogaitól többé-kevésbé meg-

fosztottan, a többségi nemzet beolvasztási kísérletei között éli életét. Ez a helyzet a térség viszálykodásainak a melegágya. A 

soviniszta politikai csoportosulások tevékenysége nehezíti a Kárpát-medence fejlődését, egyben pedig akarva-akaratlanul 

kedvez a külső hatalmi befolyások erősödésének. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. 

február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam 

rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott válto-

zata. 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-

riae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. novem-

ber 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rend-

őrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-

esidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. november 8-án, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar rendvédelem-

történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rendőrök.” című 

XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordi-

nis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti 

tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének 

szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Magyarországi tanácsköztársaság Lásd Magyarország 

 

Miskolc a trianoni békediktátummal Magyarországtól elcsatolt Borsod vármegye, Abaúj vármegye és Zemplén vármegye 

maradványainak egyesítésével keletkezett Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye székhelye. 

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-

riae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. novem-

ber 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rend-

őrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  
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Margitsziget Dunai sziget Budapest főváros területén eredetileg Nyulak szigetének nevezték a szigeti kolostorban élő Árpád-

házi Szent Margitról kapta a nevét a sziget.  

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Or-

dinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Buda-

pesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-

történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rend-

védelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott vál-

tozata.  

 

Mosoni-Duna A Duna 125 km hosszú fattyúága, amely Oroszvár és Dunacsún között ágazik ki a Dunából, majd Véneknél 

ömlik vissza a Dunába, Győrnél ömlik bele a Rába és a Rábca. 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordi-

nis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti 

tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének 

szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Moszkva Oroszország fővárosa, 1917-től Szovjet-Oroszország, majd a Szovjetunió fővárosa volt fennállásáig. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Or-

dinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Buda-

pesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-

történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rend-

védelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott vál-

tozata.  

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

München Németország Bajor tartományának fővárosa.  

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-

riae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. novem-

ber 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rend-

őrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

N-Ny 

Nándorfehérvár A városban lévő vár a magyar végvári rendszer részét alkotta, ahol HUNYADI János vereséget mért a hódító 

török csapatokra. Ennek a tiszteletére szólnak a keresztény világban délben a harangok. Délvidéki Duna parti település jelen-

leg Belgrád néven Szerbia fővárosa.  

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. 

február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam 

rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott válto-

zata. 

 

Nagykanizsa Dunántúli település, Zala vármegyében, megyei jogú város. 
FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-

riae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. novem-

ber 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rend-

őrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Nagyszombat Pozsony vármegyei település jelenleg Szlovákia területén. 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Német Demokratikus Köztársaság Lásd Németország 
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Német Szövetségi Köztársaság Lásd Németország 

 

Németország A germán törzsek szálláshelyeinek területén alakult ki a római Birodalom szétzilálásakor a germán szövetség, 

amelyből kifejlődött a Német-Római Császárság. A német nyelvterület politikai egysége azonban fokozatosan felbomlott, így 

számos független ország keletkezett. Laza irányítást biztosított azonban az úgynevezett választófejedelmek által választott 

német-római császár léte. E tisztséget hosszú időn át a HABSBURGOK töltötték be. 1871-ben jött létre porosz vezetéssel az 

úgynevezett kis német — Ausztria nélküli — egységen nyugvó német császárság. Az első világháború után a császárság köz-

társasággá alakult. Az Adolf HITLER által vezetett úgynevezett III. Birodalom hozta létre a nagy német — Ausztriát is magá-

ba foglaló — egységet. A II. világháború után. Németországtól, mint vesztes országtól elcsatolták Kelet-porországot az úgy-

nevezett protektorátusait és Ausztriát. Az elcsatolt területeken csupán Ausztriában maradt meg a német ajkú lakosság. A töb-

bi részeken a németeket elüldözték, vagy megsemmisítették. A porosz vezetéssel létrehozott kis német egység területén pedig 

két államot hoztak létre, a nyugati országok felügyelete alatt álló Németországi Szövetségi Köztársaságot és a keleti részen a 

Szovjetunió felügyelete alatt álló Német Demokratikus Köztársaságot. A Szovjetúnióban és Szövetségeseinél a pártállami be-

rendezkedés összeomlása nyomán a Német Demokratikus Köztársaság egyesült a Németországi Szövetséges Köztársasággal 

1990. X. 3.-án. A Németországi Szövetségi Köztársaság az Európai Unió legerősebb tagállama. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. 

február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam 

rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott válto-

zata. 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-

esidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. november 8-án, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar rendvédelem-

történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rendőrök.” című 

XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Nógrádkövesd Nógrád vármegyei település. 

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-

riae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. novem-

ber 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rend-

őrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Nyírbátor a trianoni békediktátummal elcsatol Szabolcs, Szatmár és Bereg megye maradványain létrejött Sszabolcs-

Szatmár-Bereg vármegyei település. 

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-

esidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. november 8-án, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar rendvédelem-

történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rendőrök.” című 

XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Nyitra folyó A Kis-Fátrában a Facskói-hágó térségében eredő és a Vágba torkolló felvidéki folyó. 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Nyitra Felvidéki település, Nyitra vármegye székhelye, jelenleg Szlovákia területén. 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Nyugat-Európa, Európa nyugati fele, a Varsói Szerződés felbomlásáig az úgynevezett vasfüggöny túloldalán elhelyezkedő 

országok gyűjtőfogalma volt, azonban gyakorta alkalmazzák a Magyarországtól nyugatra fekvő államok megnevezésére is. 
ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Or-

dinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Buda-

pesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-

történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rend-

védelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott vál-

tozata.  

 



Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1216-6774          XXIX. évf. (2019) 57.sz. 
 

197 

Nyugati Kárpátok (Kis-Kárpátok, Magyar-Morva határhegység, a Nyugati-Beszkidek) A Kárpátok hegyvonulatának a Duna 

és a Magas Kárpátok közötti része. 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

O-Ó 

Óbuda 1872-ben Óbuda, Buda és Pest egyesítésével jött létre a főváros. Óbuda a középkorban a mindenkori királyné alá tar-

tozó település.  

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordi-

nis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti 

tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének 

szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Olaszország Dél-Európai, az Itáliai félszigetet, Szicíliát és Szardíniát magába foglaló ország. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. 

február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam 

rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott válto-

zata. 

 

Olmütz Csehországi város, Morvaország közepén. 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Oroszország Kelet-Európában és Észak-Ázsiában elterülő állam, 1917 és 1992 között a Szovjetúnió vezető tagköztársasága. 

A Szovjetúnió-t megelőző időszakban Oroszország elnevezése Orosz-Birodalom, amely fokozatosan terjedt ki Európa keleti 

területére, majd belső- és északázsiai térségekre is. Lakóinak többsége orosz. Államformája abszolút monarchia, az ország 

élén a cári család családfője állt.  

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Or-

dinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Buda-

pesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-

történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rend-

védelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott vál-

tozata.  

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-

esidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. november 8-án, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar rendvédelem-

történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rendőrök.” című 

XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Orosz-Lengyelország Lengyelországot a XVIII. században felosztották és három országhoz, Oroszországhoz, Németország-

hoz és a HABSBURG-birodalomhoz csatolták. Orosz-Lengyelország Lengyelországnak Ororszországhoz csatolt részét jelenti. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. 

február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam 

rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott válto-

zata. 

 

Oroszországi Föderáció Lásd Oroszország. 

 

Oroszvár magyar határtelepülés volt 1920 és 1947 között. A trianoni békediktátum által létrejött Csehszlovákiához csatolt 

területeken felül a párizsi békediktátummal ugyancsak Csehszlovákiához csatolt három falu egyike. jelenleg Szlovákia terüle-

tén Pozsony város része. 

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-

riae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. novem-

ber 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rend-

őrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  
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Orsova Duna parti város. Magyarország fontos határátkelőhelye 1918-ig, jelenleg Románia területén. 
SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. 

február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam 

rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott válto-

zata. 

 

Osztrava Csehországi település Morvaország és Szilézia határán a lengyel határ közelében. 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Osztrák-Magyar Birodalom (Österreichisch-Ungarischen Reich) Az Osztrák-Magyar Monarchia második hivatalos elne-

vezése, amelyet azonban a gyakorlatban nem használtak, mivel az Osztrák-Magyar Birodalom elnevezés a dualista államala-

kulat osztrák felfogását tükrözte, amely nem érvényesült. Nevezetesen osztrák részről igyekeztek úgy értelmezni a dualista 

államalakulatot, hogy az egységes birodalom amelyen belül a tartományok két különböző csoportja belső ügyeit egymástól 

eltérően intézi. Ezzel szemben a magyar felfogás szerint a dualista államalakulat két szuverén ország az Osztrák Császárság 

és a Magyar Királyság szövetsége amelyben a két ország bizonyos ügyeit közösen más teendőit pedig önállóan intézi. Mivel 

a gyakorlatban a magyar felfogás érvényesült ezért a magyar felfogást tükröző Osztrák-Magyar Monarchia elnevezés vált ál-

talánossá. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Or-

dinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Buda-

pesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-

történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rend-

védelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott vál-

tozata.  

 

Osztrák-Magyar Monarchia (Österreichisch-Ungarische Monarchie) Ausztria-Magyarországnak nevezték az 1848-1849-

es magyar forradalmat és szabadságharcot leverő Habsburg hatalom kormányzása alatt álló területeket. A kiegyezést követő-

en az Osztrák-Magyar Monarchia létrejötte után is használatos volt e kifejezés a köznyelvben még egy ideig. A kiegyezéssel 

jött létre az Osztrák-Magyar Monarchia, amely az Osztrák Császárság és a Magyar Királyság 1867 és 1918 között fennálló 

olyan szövetsége, amelyben a két társország bizonyos ügyeit közösen, a többit pedig önállóan intézte. A közös ügyek közé 

tartoztak a Pragmatica Sanctio-ból származó ügyek (külügy, hadügy és a finanszírozásukra szolgáló pénzügy), hitelügy. Eh-

hez az ügyrendszerhez csatlakoztak a dualisztikus ügyek azaz a vám- és kereskedelmi szövetség, valamint a nem közös de le-

hetőleg egyetértőleg intézendő ügyek ( közvetett adózás, vasút, hajózás, posta, pénzrendszer). A dualisztikus ügyek a közös 

ügyektől — vagy ahogyan a magyar kiegyezési törvényben található a közös érdekű viszonyoktól — abban különböztek, 

hogy a közös ügyek tekintetében kizárólag közösen járhatott el a két ország, a dualisztikus ügyek körében pedig, ha nem jött 

létre a társországok között közös megállapodás a két ország önállóan is eljárhatott. 

Az Osztrák-Magyar Monarchiának nem volt közös államfője és kormánya. Mindkét állam legfőbb közjogi méltóságát 

az osztrák császári és a magyar királyi tisztséget egy természetes személy I. Ferenc József töltötte be. Közös kormány ugyan 

nem létezett, azonban a közös ügyek intézése céljából közös minisztériumok működtek, amelyek élén közös miniszterek áll-

tak, külügy-, hadügy- és pénzügyminiszter. E miniszterek értekezleteit — amelyben a két társország miniszterelnöke és a 

társországoknak a tárgyalt témában érintett miniszterei is részt vettek — hívták közös minisztertanácsnak. Amennyiben a kö-

zös minisztertanácsban az uralkodó elnökölt az üléseket koronatanácsnak nevezték. A közös minisztereket az uralkodó a két 

társország országgyűlésétől függetlenül nevezte ki és mentette fel. A közös miniszterek az uralkodónak tartoztak felelősség-

gel. 

A közös költségeket a delegációk hagyták jóvá. A delegációk a két társország országgyűléseinek a bizottságai voltak, 

amelyeket az országgyűlések felhatalmaztak a közös költségvetés megállapítására. A közös költségvetésre a javaslatot a kö-

zös pénzügyminiszter terjesztette elő az indokláshoz pedig a közös külügy- és hadügyminiszter is csatlakozott. A hatvan tagú 

delegációkat egy évre választották. A magyar delegáció negyven tagját a képviselőház, húsz tagját a főrendiház küldte. A 

magyar delegáción belül öt horvátországi képviselőnek kellett lennie négynek a képviselőházból egynek pedig a főrendiház 

tagjai közül. Az osztrák delegáció negyven tagját a képviselőház, húsz tagját pedig az urak háza választotta. Csehország tíz, 

Gallícia hét, Morvaország négy, Alsó Ausztria három, Felső Ausztria kettő Steyer kettő, Tirol kettő a többi tartomány pedig 

egy-egy tagot küldött a delegációba. A delegációk évenként felváltva Bécsen és Budapesten üléseztek. Egyet nem értés ese-

tén a delegációk tekintetében az uralkodónak nem volt döntési joga. 

A közös költségek fedezésére a vámbevételek voltak hivatottak. A fennmaradó résznek a két társország közötti megosz-

lási arányáról pedig a két országgyűlés döntött. Ezt az arányt kvótának nevezték. A kvótát meghatározott időre állapították 

meg. A kvóta megállapítása érdekében a két országgyűlés bizottságot küldött ki a téma egyeztetése céljából. Abban az eset-

ben, ha a két országgyűlés nem tudott megállapodni, az uralkodónak volt döntési joga. Mivel a Magyar Királyság gazdasága 

dinamikusabban fejlődött a bevételei is gyorsabban nőttek, mint az Osztrák Császárságé. Ebből fakadóan pedig a közös költ-

ségek fedezésében a magyar arány nőtt. 1873-ban a magyar arány 31.4%, 1917-ben pedig 34.4% volt.  

Az Osztrák-Magyar Monarchia területe a történelmi Magyarországot és az Osztrák Császárságot foglalta magába, amely 

ebben az időben kiterjedt a mai Ausztrián túl a mai Cseh Köztársaságra és a mai Lengyelország azon részére, amelynek a tör-

ténelmi elnevezése Gallícia, továbbá Bukovinára valamint az Osztrák Császárság és a Magyar Királyság közös irányítása 

alatt álló Bosznia-Hercegovinára. Az Osztrák Császársághoz tartozott még a Dalmát tengerpart is Fiume kivételével, amely a 

Magyar Királyság részét alkotta.  
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SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam 

rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott válto-

zata. 

 

P 

Palics Bács-Bodrog vármegyében, Szabadka körzetében fekvő település a tiranoni államhatártól a túloldalon mintegy 3 ki-

lométerre, jelenleg Szerbia területén. 

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-

riae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. novem-

ber 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rend-

őrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Pancsova, város a Duna partján, Magyarország fontos határátkelőhelye 1918-ig, jelenleg Szerbia fennhatósága alatt. 
SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 

15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-

történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének 

szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Parassapuszta Nógrád vármegyei település. 

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-

riae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. novem-

ber 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rend-

őrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Párkány a trianoni békediktátummal elcsatolt Komárom és Esztergom vármegye maradványain létrejött Komárom-

Esztergom vármegyei település, jelenleg Szlovákia területén. 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-

riae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. novem-

ber 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rend-

őrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Párizs Franciaország fővárosa. 
ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) 

XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott 

el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos 

szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” cí-

mű XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Pellérd Baranya vármegyei település. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordi-

nis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti 

tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének 

szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Pest a főváros létrejöttekor a három egyesülő város Óbuda, Buda és Pest egyike. A gyarapodó fővárosba integrált a Duna 

baloldalán elterülő települések összességét is pesti oldalnak nevezik. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) 

XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott 

el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos 

szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” cí-

mű XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordi-

nis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti 

tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének 

szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
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Pécs Baranya vármegye székhelye. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Or-

dinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Buda-

pesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-

történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rend-

védelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott vál-

tozata.  

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-

riae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. novem-

ber 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rend-

őrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-

esidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. november 8-án, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar rendvédelem-

történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rendőrök.” című 

XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Pozsony A trianoni békediktátum után Szlovákia fővárosa. A történelmi Magyarország Pozsony vármegyéjének székhelye. 

Árpád-kori település. A magyar országgyűléseket évszázadokig Pozsonyban hívták össze.  

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) 

XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott 

el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos 

szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” cí-

mű XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 

15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-

történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének 

szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Poprád Szepesi vármegyei település a Magas Tátra kapujában, jelenleg Szlovákia területén. 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Póla kikötőváros az Isztriai félszigeten. Az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészetének központi bázisa. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 

15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-

történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének 

szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Prága Csehország fővárosa. 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-

esidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. november 8-án, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar rendvédelem-

történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rendőrök.” című 

XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Predeál Román határtelepülés, román területen működő magyar határátkelőhely volt 1918-ig, az akkori Magyarország fontos 

határátkelője. 
SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 

15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-

történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének 

szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
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Rajka Magyar határtelepülés 1947 óta a jelenlegi magyar-szlovák határszakasz mentén, a trianoni békediktátummal elcsatolt 

Győr, Moson és Sopron Vármegyék maradványain létrejött Győr-Moson-Sopron Vármegyében. 

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-

riae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. novem-

ber 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rend-

őrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Rába Az Alpokban  eredő, de jelentőssé Magyarországon váló folyó a Duna jobb partjának mellékfolyója. 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Rimaszombat felvidéki település jelenleg Szlovákia területén. 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Románia Magyarországgal határos ország. A trianoni békediktátum Romániának jutatta a történelmi Magyarország mintegy 

egyharmadát több millió magyar ajkú lakossal. Románia a XIX. század utolsó negyedében jött létre havasalföldi és moldáviai 

fejedelemségek egyesülésével, Román Királyság néven amely államforma 1945-ig működött.. Az 1848-1849-es, 1919-es és 

1945-ös fegyveres harcok kapcsán a magyar lakossággal szemben tömeges és brutális gyilkosságokat követtek el a román 

fegyveresek. Ezek az atrocitások és a román pártállam időszakában megvalósuló magyarellenes magatartás beárnyékolják a 

magyar-román viszonyt. A román hatóságok a magyar nemzetiség beolvasztására törekedtek. A romániai magyar nemzetiség 

az ország Európai Unióhoz történő csatlakozása után is küzd a nemzetiségi jogai maradéktalan elismeréséért és gyakorlati 

megvalósításáért. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 

15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-

történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének 

szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Római Birodalom Az Itáliai latin nép által létrehozott európai birodalom, döntően a mediterráneum térségére kiterjedően. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordi-

nis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti 

tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének 

szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Románia Magyarországgal határos ország. A trianoni békediktátum Romániának jutatta a történelmi Magyarország mintegy 

egyharmadát több millió magyar ajkú lakossal. Románia a XIX. század utolsó negyedében jött létre havasalföldi és moldáviai 

fejedelemségek egyesülésével, Román Királyság néven amely államforma 1945-ig működött.. Az 1848-1849-es, 1919-es és 

1945-ös fegyveres harcok kapcsán a magyar lakossággal szemben tömeges és brutális gyilkosságokat követtek el a román 

fegyveresek. Ezek az atrocitások és a román pártállam időszakában megvalósuló magyarellenes magatartás beárnyékolják a magyar-

román viszonyt. A román hatóságok a magyar nemzetiség beolvasztására törekedtek. A romániai magyar nemzetiség az ország Eu-

rópai Unióhoz történő csatlakozása után is küzd a nemzetiségi jogai maradéktalan elismeréséért és gyakorlati megvalósításáért. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) 

XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott 

el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos 

szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” cí-

mű XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Ronyva patak Sátoraljaújhely környéki patak a magyar-szlovák határon. 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Rozsnyó a felvidéki település jelenleg Szlovákia területén. 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  
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S-Sz 

Salgótarján Nógrád vármegyei település. 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Sopron A történelmi Magyarország Sopron vármegyéjének székhelye. Jelenleg a magyar-osztrák határ magyar oldalán elte-

rülő szép fekvésű határváros. A trianoni békediktátum során elcsatolni kívánt terület volt, ahol a hovatartozás témájában nép-

szavazást tartottak, melynek során a lakosság Magyarországhoz tartozás mellett szavazott. Ezáltal a város elnyerte a „Civitas 

fidelissima” kitűntető címet.  

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordi-

nis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti 

tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének 

szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Szarajevó Bosznia-Hercegovina fővárosa. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. 

február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam 

rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott válto-

zata. 

 

Szeged Csongrád vármegye székhelye, Tisza parti város.  

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Or-

dinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Buda-

pesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-

történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rend-

védelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott vál-

tozata.  

 

Szerbia A szerbek már a középkorban államot hoztak létre a Balkánon. A török hódítók kiűzése után az elnéptelenedet Dél-

Alföld-i területekre szerbeket telepítettek. A Habsburgok a magyar ellenállás egyik ellenszereként támaszkodtak a betelepített 

szerbekre. A trianoni békediktátum a Szerb Királysághoz csatolta Magyarország Dél-Alföldi területeit, közel 1 000 000 főnyi 

magyar lakossal. Ekkor a Szerb Királyság átalakult a vele egyesülő volt Osztrák-Magyar-Monarchia-i területekkel Szerb-

Horvát-Szlovén Királysággá, melyet később Jugoszláviának neveztek. A szerb hatóságok a magyar földbirtokosoktól elkob-

zott földeket a betelepített szerbek között osztották föl, így a magyar lakosság jelentős része földönfutóvá vált. Az 1848-

1849-es, az 1919-es és 1945-ös fegyveres harcok kapcsán a magyar lakossággal szemben tömeges és brutális gyilkosságokat 

követtek el a szerb fegyveresek. Ezek az atrocitások beárnyékolják a magyar-szerb viszonyt. A szerbiai magyarok küzdenek a 

nemzetiségi jogaik maradéktalan elismeréséért és gyakorlati megvalósításáért. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. 

február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam 

rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott válto-

zata. 

 

Székesfehérvár Fejér vármegye székhelye, a középkorban huzamosabb ideig az ország fővárosa. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordi-

nis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti 

tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének 

szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Szlovákia A több mint 1000 éves magyar állam Felvidéki részét szakította ki a trianoni békediktátum, ahol jelenleg magya-

rok és szlovákok laknak. A szlovákok a XIX. században fejlődtek nemzetté. Szlovákia fiatal állam. A trianoni békediktátum 

nyomán Csehszlovákia része. Az I. bécsi döntéssel a zömében magyar lakta területek Nyitra térségének kivételével visszake-

rültek a Magyar Királysághoz. A szlovákok által lakott északi rész pedig látszólagos függetlenséggel a Harmadik Német Bi-

rodalom csatlós államává vált. A II. világháború után ismét Csehszlovákia részévé vált majd XX. század kilencvenes éveinek 

elején önállósodott. A felvidéki magyar lakosságot igyekeztek elszlovákosítani a második világháború végén és azt közvetle-

nül követően tömeges méretű atrocitásokat követtek el a magyar etnikum ellen. A magyar lakosság egy részét kitelepítették 

szülőföldjéről. A magyarok elleni diszkriminatív cselekedeteket megalapozó BENEŠ-dekrétumok máig érvényben vannak. 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  
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Somoskőújfalú Felvidéki település a jelenlegi magyar-szlovák határon Magyarország jelenlegi területén.  

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-

riae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. novem-

ber 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rend-

őrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 
Sopron A történelmi Magyarország Sopron vármegyéjének székhelye. Jelenleg a magyar-osztrák határ magyar oldalán elte-
rülő szép fekvésű határváros. A trianoni békediktátum során elcsatolni kívánt terület volt, ahol a hovatartozás témájában nép-
szavazást tartottak, melynek során a lakosság Magyarországhoz tartozás mellett szavazott. Ezáltal a város elnyerte a „Civitas 
fidelissima” kitűntető címet.  

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-
riae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. novem-
ber 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 
rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rend-
őrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Szob Ipoly-völgyi település. 

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-

riae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. novem-

ber 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rend-

őrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Szombathely Vas vármegye székhelye. 

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-

riae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. novem-

ber 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rend-

őrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-

esidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. november 8-án, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar rendvédelem-

történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rendőrök.” című 

XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Szovjetunió Az Orosz Birodalom romjain az első világháború után létrejövő államszövetség, amely a XX. század végén fel-

bomlott. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) 

XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott 

el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos 

szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” cí-

mű XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-

esidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. november 8-án, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar rendvédelem-

történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rendőrök.” című 

XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Sztrána felvidéki település jelenleg szlovákia területén a trianoni határ mentén. 

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-

riae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. novem-

ber 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rend-

őrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

T-Ty 

Tisza A legnagyobb Kárpát-medencében eredő folyó, Máramaros vármegyéből ered és a Szerémségnél torkolik a Dunába.  

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Tiszacsernyő Felvidéki település Kassa térségében jelenleg Szlovákia területén. 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  
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Tőketerebes felvidéki település jelenleg szlovákia területén a trianoni határ mentén. 

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-

riae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. novem-

ber 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rend-

őrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Trianon Párizs melléki kastély, ahol az első világháború után Magyarországra erőltetett békediktátumot aláírták.  

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Or-

dinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Buda-

pesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-

történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rend-

védelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott vál-

tozata.  

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordi-

nis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti 

tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének 

szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

U-Ü 

Ukrajna A Szovjetunió felbomlása után önállósult kelet-európai ország.  

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Or-

dinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Buda-

pesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-

történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rend-

védelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott vál-

tozata.  

 

Ungvár Kárpátaljai település jelenleg Ukrajna területén. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. 

február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam 

rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott válto-

zata. 

 

V-W 

Vámosszabadi A trianoni békediktátum nyomán Győr, Moson és Sopron vármegyék maradványain létrejött győr-moson-

sopron megyei település a Duna jobb partján. 

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-

esidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. november 8-án, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar rendvédelem-

történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rendőrök.” című 

XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Versailles Franciaországi település Párizs aglomerációjában. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Or-

dinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Buda-

pesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-

történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rend-

védelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott vál-

tozata.  

 

Vihorlát-hegység A Felvidék keleti részén az Északkeleti-Kárpátok belső vonulatának hegycsoportja a Ciróka, a Laborc és 

az Ung folyók által határolva, jelenleg Szlovákia területén. 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Z-Zs 

Zala folyó Az őrségben eredő és a Balatonba torkolló folyó. A Balaton vízutánpótlásának mintegy a felét alkotja a folyó víz-

hozama. 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  
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Zalaegerszeg Jelentős dunántúli település, Zala vármegye székhelye, a Zala-folyó partján. 
FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Histo-

riae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. novem-

ber 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rend-

őrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Zlín Kelet-Morvaország-i település, melyet 1949-1989 között Gottwaldovra neveztel át. 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

 

Zsolna Felvidéki város, Trecsén vármegyében, jelenleg Szlovákia területén. 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

ERNYES Mihály: a magyraországi rendőrségek a dualizmusban és a két világháború között. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 15-52.p. HU-ISSN 1216-6774.  
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INDEX CHRONOLOGICUS 

 

1786 

1786-ban kezdték el építeni II. József (kalapos király) uralkodása alatt az Újépület (Neugebäude) hatalmas épületkomp-

lexumot az akkori Pest városfalán kívül, amely 100 éves fennállása során hasonló jellegre tett szert a magyar köztudat-

ban, mint a franciák körében a párizsi Bastilles. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata.  

 

1861 

augusztus 21-én BEREGSZÁSZI Sándor debreceni diák tűzoltó tűzoltás közben hősi halált halt, ő az első dokumentált  

tűzoltó hősi halott. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

1881 

április 11. Ezen a napon nyert szentesítést a Magyar Királyi Fővárosi Állami Rendőrség végleges államosításáról szóló 

1881/XXI.tc., melyet az országgyűlés mindkét házában 1881. április 12-én hirdettek ki. A fővárosi rendőrséget első íz-

ben 1872-ben államosították ideiglenes jelleggel a fővárosról szóló 1872/XXXVI.tc. Buda-Pest fővárosi törvényhatóság 

alakításáról és rendezéséről című törvény részeként. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-

lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-

nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-

történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 

szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 

publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

1898 

1898-ban kezdték el a mai budapesti Szabadság térnél nagyobb területet elfoglaló úgynevezett Újépület (Neugebäude) 

épületcsoportnak a bontását. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata.  

 

1920 

június 4-én a trianoni békediktátum aláírására 1920. június 4.-én 16. 15. perckor került sor a Grand-Trianon kastély 

nagytermében, amelyet a magyar törvények közé az „1921/XXXIII.tc. az Észak Amerikai Egyesült Államokkal, a Britt 

Birodalommal, Franciaországgal, Olaszországgal és Japánnal, továbbá Belgiummal, Kínával, Kubával, Görögországgal, 

Nikaraguával, Panamával, Lengyelországgal, Portugáliával, Romániával, a Szerb-Horvát-Szlovén Állammal, Sziámmal 

és Cseh- Szlovákországgal 1920. évi június hó 4. napján a Trianonban kötött békeszerződés becikkelyezéséről” című 

törvény emelt be. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata.  

 

1921 

1921-ben budapesti szabadság téren felállították az irredenta szoborcsoportot, melyet 1945-ben lebontottak. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata.  
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1930 

1930-ban állították fel a budapesti Szabadság téren a domborművel ellátott díszkutat. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata.  

 

október 4-én nyitotta meg kapuit a Magyar Királyi Pénzügyőr Múzeum a budapesti Fiumei út 6. szám alatt elhelyezke-

dő pénzügyőr laktanyában. A múzeum létrehozója BITTERMANN Béla pénzügyőr felügyelő volt.  

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változa-

ta 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 

átdolgozott változata. 

 

1932 

1932-ben állították fel „A magyar fájdalom szobrá”-t a magyar revíziós törekvések angol patrónusának Lord Sidney Ha-

rold Harmsworth ROTHERMERE-nek az ajándékát. Az alkotás másodpéldánya Debrecenbe került, eredetijét 1948-tól 

1967-ig a Margit szigeti Palatinus strand főbejáratához helyezték, majd onnan áttetlepítették a Balfi fürdőhelyre. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata.  

 

1934 

1934-ben állították fel a budapesti Szabadság téren az 1849. évi Újépületi vértanúk emlékművét. A műalkotást 1940-ben 

Kassára szállították, helyére a most is ott álló bronzedényt helyezték. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata.  

 

1938 

november 2-án első bécsi döntés, amely Nyitra kivételével visszacsatolta a Felvidék és Kárpátalja 11 927 km2 nagyságú 

magyar lakta területét. (1938/XXXIV.tc. a Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területeknek az országgal 

egyesítéséről.) 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata.  

 

1940 

augusztus 30. a második bécsi döntés, amellyel a 43 104 km2 nagyságú Észak-Erdélyt visszacsatolták. (1940/XXVI.tc. a 

román uralom alól felszabadult keleti és erdélyi országrészeknek a Magyar Szent Koronához visszacsatolásáról és az or-

szággal egyesítéséről.) Ekkor Magyarország területe 160 000 km2, lakosainak száma pedig 13 000 000 millió fő volt.  

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata.  

 

1945 

február 13-án a szovjet haderő csapatai elfoglalták Budapestet. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata.  
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május 1-én felavatták a budapesti Szabdság téren a szovjet hősi emlékművet, melyet 1946-ban domborművekkel is ki-

egészetettek. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata.  

 

1948 

1948-ban az önkormányzati és vállalati tűzoltóságokból létrehozták az állami tűzoltóság országos szervezetét.  

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

1968 

augusztus 20. A Varsói Szerződés csapatai — csapatgyakorlkatnak álcázott „Duna hadművelet” keretében — 2300 óra-

kor kezdték el Csehszlovákia megszállását, melynek során az államhatárt különböző helyeken minimális eltéréssel lép-

ték át. A csapatok érkezése előtt 15-30 perccel a helyi határőr alakulatoknak a túloldali határőrizeti erőket le kellett 

fegyverezniük. 

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 

Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szerve-

zett magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, 

honvédek, rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott 

változata.  

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. nov-

ember 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

október 16-án Csehszlovákia és Szovjetunió között szerződés jött létre a szovjet csapatok csehszlovák területen való 

ideiglenes tzartózkodásának feltételeiről. 

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. nov-

ember 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

1995 

március 6-án lépett hatályba — amikor a szerződést megerősítő okiratait kicserélték Moszkvában — a Magyar Köztár-

saság és az Oroszországi Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaság között 1991. XII. 6-án kötött egyezmény, amely a 

baráti kapcsolatokról és az együttműködésről szólt. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata.  

 

2014 

július 20-án a budapesti Szabadság téren felállították a német megszállás áldozatainak emlékművét. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata.  
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INDEX ORGANICUS 

 

A-Á 

Antant Lásd Entente 

 

Állami Privatizációs és Vagyonkezelő (Zártkörű) Részvénytársaság (ÁPV Rt.) 1992-ben a magyar nemzeti vagyon 

kiárusítására létrehozott állami vállalat, melyet a „privatizáció” néven elhíresült folyamatot követően 2007-ben meg-

szűntettek, jogutódja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata.  

 

Állami tűzoltóság 1948-ban az önkormányzati és vállalati tűzoltóságokból létrehozták az állami tűzoltóság országos szervezetét.  

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

B 
Belügyminisztérium az első független magyar kormány óta — a GYURCSÁNY, majd BAJNAI kormány kivételével — folya-
matosan létező tárca, amely a közigazgatásért, a rendvédelemért és minden olyan ügyért volt felelős, amely nem tartozott más 
tárcák kompetenciájába. A GYURCSÁNY és a BAJNAI kormány időszakában a belügyminisztériumból a rendvédelem irányítására 
hivatott szervezeti egységeket az igazságügyi tárcához telepítették és az igazságügyi minisztériumot átkeresztelték igazságügyi- 
és rendészeti minisztériummá. Az első független felelős magyar kormány belügyminisztere SZEMERE Bertalan volt, aki e tiszt-
séget 1848. IV. 7.-étől 1848. IX. 12.-éig töltötte be. Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc belügyminisztériuma a 
Helytartónácsi Hivatalból, — amelynek hatáskörébe a városrendészet az egészségügy az oktatás az alapítványok az árvák ügye-
ivel való foglalkozás stb. tartozott — valamint a országgyűlési ügyekkel foglalkozó Magyar Udvari Kancelláriából fejlődött ki. 
A belügyi tárca a mindenkori magyar kormányok egyik legfontosabb tárcája volt. A belügyminisztérium épületegyüttese a dua-
lizmus és a két világháború közötti időszakban — a honvédelmi és a pénzügyi tárca épületeivel megegyezően — a Budai Vár-
ban álltak. A második világháború után azonban — amikor a Budai Vár megszűnt Magyarország hatalmi centrumaként mű-
ködni — mindhárom tárcát a főváros belvárosában helyezték el. A belügyminisztérium a József Attila utca és a Roosewelt-tér 
által határolt háztömb épületeit kapta meg, amely épületegyüttes egyik épülete korábban bankszékházként működött. A bel-
ügyminisztérium szervezete dinamikusan fejlődött. Az ügyek csoportja szerinti szervezeti egységekből állt. A polgári magyar 
állam első belügyminisztériumának 1848-1849-ben elviekben 4 gyakorlatilag 3 osztálya volt. Az úgynevezett országlászati osz-
tály az országgyűléshez és az országgyűlési választásokhoz kapcsolódó teendőket volt hivatott ellátni. A közigazgatási osztály a 
közigazgatási egységek, alapítványok, örökösödési ügyek, névváltoztatások a ki-, és bevándorlók ügyeit intézte. A rendőri osz-
tály a közcsend és a belbéke fenntartására volt hivatott. Eredetileg nemzetőrségi osztályt is terveztek, azonban az országgyűlés a 
testületet a miniszterelnök közvetlen felügyelete alá rendelte, a miniszterelnök pedig a testület irányítására Országos Nemzetőr-
ségi Haditanácsot hozott létre, amely önálló országos szervezet volt és 6 osztállyal működött. A szervezeti egységeket perma-
nens módon módosították. A minisztérium élén a belügyminiszternek közvetlenül alárendelt szervezeti egység állt, amelyet kü-
lönböző korokban különböző módon hívtak (elnökség, kabinet, titkárság stb.) A pártállam kialakítása kapcsán a belügyminisz-
térium közigazgatás irányítási teendőit áttelepítették a minisztertanácshoz, és a belügyi tárcába koncentrálták a rendvédelmi és 
állambiztonsági feladatokat. A rendszerváltás után helyreállt a tárca eredeti hatásköre.  

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 
Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 
Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 
közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 
magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-
vített és átdolgozott változata.  

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 
Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. november 8-
án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar rendvédelem-
történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, rendőrök.” című 
XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata.  

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 
Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. nov-
ember 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 
rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 
rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

ANDROVICZ Gábor: A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvéde-
lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 15-26.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-
nulmány korábbi változata 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-
történeti Társaság által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag 
szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A 
publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
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Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság fő feladata a magyar lakosság élet- és vagyonbiz-

tonságának, a nemzetgazdaság és a kritikus infrastruktúra elemek biztonságos működésének védelme. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

BM Határőrség Lásd Határőrség 

 

BM Karhatalom Lásd Karhatalom 

 

Budapesti Műszaki Egyetem 1872-ben alapított műszaki egyetem Budapesten. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

Büntetés-végrehajtás Az igazságügyi tárcának alárendelt, a büntetés-végrehajtási intézmények őrzését és az ott rabos-

kodók felügyeletét hivatott ellátni. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

C-Cs 

Császári és Királyi Haditengerészet Lásd Közös Hadsereg 

 

Csehszlovák Kommunista Párt (CSKP) A Csehszlovák Szocialista Köztársaság állampártjának elnevezése. 

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. nov-

ember 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Csehszlovák Néphadsereg Csehszlovák Szocialista Köztársaság haderejének elnevezése. 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi 

változata 2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság ál-

tal szervezett magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hír-

szerzők, honvédek, rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és át-

dolgozott változata.  

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. nov-

ember 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

E-É 

Entente (ANTANT) az Anglia és Franciaország között 1904. IV. 8.-án Londonban aláírt szerződés, az Entente Cordiale 

(a.m. Szívélyes Egyetértés) szóból származik, általában a szövetségesi rendszer (antant hatalmak = Nagy-Britannia és 

Franciaország) és a köréjük csoportosult országok együttes megnevezése. Az antant hatalmak más megnevezése a Szö-

vetséges és Társult Hatalmak, melyek a II. viláháborúban a Német Birodalommal és az antikomintern paktumot aláírt 

szövetségeseivel szemben álló, a háborút győztesen befejező „antifasiszta koalíció” (Nagy-Britannia, Franciaország, 

Amerikai Egyesült Államok, Szovjetunió, Belgium, Hollandia), akik a világ táerületi és gazdasági újrafölosztása után, 

1945-ben megalakították az Egyesült Nemzetek Szervezetét és 1945-ben békét kötöttek Európa legyőzött államaival, 

meghatározva azok gazdasági és politikai berendezkedését. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata.  

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BClt_Kir%C3%A1lys%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Franciaorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/1904
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis_8.
http://hu.wikipedia.org/wiki/London
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F 

Földművelésügyi Minisztérium A polgári magyar állam első földművelésügyi minisztere gróf SZAPHÁRY Gyula volt, 

aki e tisztséget 1889. VI. 16.-ától 1890. III. 15.-éig töltötte be. Az első felelős magyar kormányban 1848. IV. 7.-étől 

1849. VIII. 11.-éig Földművelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium működött. E minisztériumot a kiegyezés 

nyomán újra létrehozták a magyar állam szervezetében Magyar Királyi Földművelésügyi Minisztérium elnevezéssel, 

amely e névvel 1867. II. 20.-ától 1889. VI. 15.-éig működött. A minisztériumot 1889. VI. 16.-án Földművelésügyi mi-

nisztériummá nevezték át, amely többszöri átszervezéssel 1967. IV. 13.-áig működött. Ezt követően a tárca Mezőgazda-

sági és élelmezésügyi minisztérium névvel tevékenykedett hosszú időn át.  

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata.  

 

G-Gy 

Ganz Gyár 1844-ben alapított máig működő gépipari vállalat. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

H 

Hadtörténeti Intézet és Múzeum a Budai Vár Kapisztrán-téri laktanyájában hozták létre az Osztrák-Magyar Monarchia 

felbomlása nyomán. A magyar hadtörténelem gondozásának intézménye.  

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata.  

 

Határőrség A Magyar Királyi Vámőrség jogutódaként működött. 1938-ban — a Bled-i egyezmény nyomán a fegyver-

kezési korlátok oldódásával — a Magyar Királyi Honvédségbe integrálták határvadász csapatnemként. Elődszervezeté-

vel megegyezően kettős feladata volt. Nyílt teendőit az országhatár őrzése alkotta, rejtett teendőit pedig az államhatár 

biztosítása képezte egy esetleges fegyveres konfliktus esetén a magyar főerők megérkezéséig. A testület nyílt feladatát 5 

734 fővel látta el. A legénységi állomány sorozott (kényszertoborzott) katonákból állt. A testület nyílt szervezete négy 

lépcsős volt. Az államhatár mentén 155 őrs működött, amelyeket 70 határügyi tiszt irányított. A határügyi tisztek felett 

24 osztály állt, az osztályokat pedig az országos parancsnokság felügyelte. A testület nyílt szervezetében szolgálatot tel-

jesítőket csupán kézi lőfegyverekkel látták el az objektumvédelmi sorozatlövő lőfegyverek kivételével. A testület nyílt 

szervezetében szolgálatot teljesítő személyi állomány számára rendszeresített fegyverzet típusa megegyezett a Magyar 

Királyi Honvédségben rendszeresített fegyverzet típusával. A testületen belüli függelmi viszonyok katonaiak voltak, a 

személyi állomány katonai rangot viselt. A magyar haderő jelentős részét (a gyalog ezredek egyharmadát) a testületben 

rejtették el határbiztosítási teendők ellátása céljából. 1945 után a honvéd határvadász csapatnemből hozták létre a Hon-

véd Határőrséget, amely továbbra is a honvédség hadrendjébe tartozott. A Honvéd Határőrség irányítását a „ki-kit győz 

le” időszakban a magyar baloldal magához ragadta és az ország legerősebb katonai erejévé fejlesztette. A Honvéd Ha-

tárőrség szervezete határvadász őrsökből századokból, illetve zászlóaljakból állt. A testület vezetését a Határőrség Or-

szágos Parancsnoksága látta el. 1949-ben a testületet az Államvédelmi Hatóság kötelékébe integrálták. A köznyelv őket 

nevezte „zöld ávós”-nak. Az 1956-os forradalom és szabadságharc után a Határőrség — önálló fegyveres szervezetként 

— BM Határőrség elnevezéssel a belügyi tárca alárendeltségében maradt 2007-ig. 2007-ben a testületet a rendőrségbe 

integrálták. 

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 

Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szerve-

zett magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, 

honvédek, rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott 

változata.  

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. nov-

ember 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Honvédelmi Minisztérium A polgári magyar állam első honvédelmi minisztere MÉSZÁROS Lázár volt, aki e tisztséget 

1848. IV. 7.-étől 1849. IV. 15.-éig töltötte be. Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc idején létrejött első függet-

len magyar kormány óta létező tárca, amely a haza védelméért felelős minisztériumként a haderőt irányítja. 1918. X. 31-

től, a KÁROLYI-kormány létrejöttétől a tárca elnevezése Hadügyminisztérium, majd 1920. III. 15-től visszaállították a 

tárca elnevezését Honvédelmi minisztériumra. A katonai állományú személyek a pártállam létrejöttéig függetlenül attól, 

hogy hol teljesítettek szolgálatot — a testőrségek, a koronaőrség és a képviselőházi őrség kivételével — a honvédelmi 
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tárcához tartoztak. Ebből fakadóan a magyar rendvédelmi testületek közül a Magyar Királyi Csendőrség személyi állo-

mányának tagjai személyükben a honvédelmi tárcához tartoztak. Ügyeik intézése céljából a honvédelmi minisztérium-

ban külön osztály működött. A honvédelmi tárca hagyományosan a Budai Várba települt. A pártállam idejében azonban 

a Margit-híd pesti hídfőjénél létesített új épületegyüttesbe költözött, ahol azóta is működik.  

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata.  

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi 

változata 2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság ál-

tal szervezett magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hír-

szerzők, honvédek, rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és át-

dolgozott változata.  

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 

Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szerve-

zett magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, 

honvédek, rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott 

változata.  

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

J 

Jugoszláv Kommunisták Szövetsége 1919-ben alakult szerbiai kommunista szövetség, mely később Jugoszlávia állam-

pártjává fejlődött. 

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 

Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szerve-

zett magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, 

honvédek, rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott 

változata.  

 

K 

Karhatalom az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése nyomán a pártállam által létrehozott önálló fegyveres erő, 

amely 1972-ig működött. Katonai szervezetű alakulatokból állt. A nagyobb városokban önálló zászlóaljakat, Budapesten 

ezredet, néhány településen pedig önálló századot állomásoztattak. A tisztek és a tiszthelyettesek kivételével — akik hi-

vatásos állományhoz tartoztak — a személyi állományt sorozták. A teljes személyi állomány katonai rendfokozatot vi-

selt, a testület belső függelmi viszonyai katonaiak voltak. Közvetlenül a Magyar Szocialista Munkás Párt központi veze-

tése alá tartozott, amely az irányítást az adminisztratív osztályon keresztül gyakorolta. A karhatalom feladatát zavargá-

sok, lázongások felszámolása, elemi csapás esetén annak elhárításában való részvétel alkotta. A karhatalom rendőri jo-

gosultságokkal nem rendelkezett. A rend fenntartása érdekében a nagy létszámú erőkoncentrációt igénylő feladatokban 

alkalmazták. A puha diktatúra konszolidációja nyomán a testületet 1972-re felszámolták. Utódszervezete a Forradalmi 

Rendőr Ezred, melyet később Készenléti Rendőri Ezred elnevezésre változtattak, ezen alakulat a magyar rendőrség köte-

lékében a karhatalmi feladatok ellátásának a teljesítésére hivatott. 

Ebből a pártállami helyzetből a fakadt rendszerváltás utáni magyar állam rendvédelmi terminológiájában a csapaterős 

rendvédelmi tevékenység kifejezés, mivel a pártállam időszakában az önálló karhatalmi fegyveres erőt többnyire erre a 

célra használták. A karhatalom önálló fegyveres szervezetkénti létrehozására és működtetésére a szovjet minta nyomán 

került sor, mivel a karhatalom elődszervezetének az úgynevezetett „kék ÁVÓ” tekinthető, amely lényegében a karhata-

lommal harmonizáló feladatrendszerrel rendelkezett az Államvédelmi Hatóság szervezetén belül.  

A második világháborút megelőzően azonban a karhatalom nem szervezetet, hanem tevékenységet jelentett. E tevé-

kenységhez tartozónak tekintettek minden rendvédelmi feladatot, amelynek a teljesítéséhez fizikai kényszerítés, kény-

szerítő eszközök, esetleg fegyver használata is szükséges volt, vagy szükségessé válhatott. Ebből fakadóan karhatalmi 

feladatok ellátására általában a rendvédelmi testületek, illetve nagyobb létszám koncentráció esetében a haderő csapatai 

voltak hivatottak. A második világháborút megelőzően azonban a karhatalmi tevékenység alatt nem csupán a csapatköte-

lékben végrehajtott tevékenységet értették. Ide tartozónak tartottak minden feladatot a létszámtól függetlenül — például 

a fogolykísérést is, amelyhez általában egy vagy két főt vettek csupán igénybe — amelynek a végrehajtása során fizikai 

kényszerítő erő, illetve kényszerítő eszköz, vagy fegyverhasználat alkalmazására is sor kerülhetett.  

A második világháború végéig nagyobb létszámot igénylő karhatalmi feladatok ellátására — a jelenlegi terminológia 

szerint csapaterős tevékenység végzésére — általában a haderő alakulatait kérték fel. A felkérés lehetőségeit és a teljesí-

tés módját — az ország törvényeivel összhangban — jogszabályokban rögzítették. A karhatalmi feladatokra igénybe ve-

hető katonai alakulatok személyi állományát pedig kiképezték a várható karhatalmi teendők szakszerű ellátására is. A 

második világháború időszakában a Magyar Királyi Csendőrség kötelékében — a várható partizántevékenység kezelhe-

tősége céljából, valamint a háborús tapasztalatok alapján a csapaterős karhatalmi feladatok ellátása érdekében — csendőr 

zászlóaljakat hoztak létre, amelyek legénységi állománya sorozott volt. Felszerelésük alapvetően megegyezett a honvéd 
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lövész zászlóaljakéval. A csendőrség feloszlatása nyomán feladatkörét a Magyar Államrendőrség vette át, így — többek 

között — a csapaterős karhatalmi tevékenységet is e testületnek kellett megvalósítania. A karhatalmi alakulatokat 1950. 

január 1.-ével az újonnan létesített ÁVH-ba integrálták.  

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. nov-

ember 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Katasztrófavédelem Központi Múzeuma Lásd Tűzoltómúzeum. 

 

Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem az egyetemet 1872-ben alapították Kolozsváron, ekkor 

még Kolozsvári Magyar Királyi Tudomány-Egyetem névvel, majd 1881-ben az oktatási intézményt átkeresztelték Ko-

lozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem-re. 1919-ben, Erdély Antant segédlettel megvalósított román 

megszállását követően — mivel az oktatók nem tettek hűségesküt a román hatalomnak — az egyetem áttelepült Szeged-

re, ahonnan a II. bécsi döntést követően, a román uralom megszűnte után visszetelepült Kolozsvárra, ám Erdély 1945-ös 

orosz-román megszállása után az egyetem nevét átkeresztelték Bólyai Tudományegyetemre, 1959-ben pedig a román ha-

talom egyesítette a Babes Tudományegyetemmel, ettől kezdve az oktatási intézmény neve Babes-Bólyai Tudomány-

egyetem. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata.  

 

Közös hadsereg az 1867/XII.tc. a kiegyezési törvényben foglalt hadügyi közösségből fakadt, így a dualizmushoz tapadó 

katonai szervezet volt. Az uralkodót illette meg a véderő „vezérlete” (pld.: a hadüzenet is), „vezénylete” (a haderőt az 

uralkodó bármikor bárhová irányíthatta), és „belszervezete”, (kinevezések, struktúra megállapítás, szolgálati nyelv meg-

határozása, fegyelmezés stb.).  

A közös hadseregben ezen jogok gyakorlásához nem volt szükséges a két társország hadügyminisztereinek az ellen-

jegyzése, ellentétben a honvédség és a népfelkelés alakulataival, ahol az uralkodói intenciók a magyar, illetve az osztrák 

honvédelmi miniszter ellenjegyzésével hatályosulhattak. A véderő számára azonban — a széles uralkodói jogkör ellen-

súlyozásaként — az újonc ajánlást, a szolgálati idő meghatározását, az elhelyezést és az élelmezést a két társország or-

szággyűlése biztosította. A védelmi rendszer nem tartozott a delegációk hatáskörébe, azok közvetlenül az országgyűlé-

sek jogkörébe tartoztak. Az uralkodó ugyan szuverén módon rendelkezett a hadsereg felett, azonban katonáért és pénzért 

az országgyűléshez kellett fordulnia. Az Osztrák-Magyar Monarchia védereje — benne a közös hadsereg — a két társor-

szág országgyűlései és az uralkodói akarat egyeztetésével volt alkalmazható.  

Az Osztrák-Magyar Monarchia védereje több részből állt. Két fő alkotóeleme volt, a Császári és Királyi Haditengeré-

szet és a szárazföldi haderő. A szárazföldi haderő részei voltak a közös hadsereg — melyre vonatkozóan 1889. évi utasí-

tás vezette be a Császári és Királyi Hadsereg elnevezést —, valamint a Magyar Királyságban honvédség és a népfölkelés 

továbbá a Osztrák Császárságban Landwehr és a Landsturm. A közös hadsereg a szárazföldi haderő túlnyomó részét — 

7/8-ad részét — alkotta. Nehézfegyverzettel és magasabb parancsnokságokkal (hadtest- és hadsereg parancsnokságok-

kal) is rendelkezett. A Landwehr és a Landstrum, illetve a honvéd és népfelkelő alakulatok ezredeit dandárparancsnok-

ságok, a dandárokat pedig hadosztályparancsnokságok irányították ugyanúgy mint a közös hadseregben. A Landwehr és 

a Landstrum, valamint a honvéd és népfelkelő dandárparancsnokságok azonban már a közös hadsereg hadtestparancs-

nokságai alá tartoztak. Íly módon biztosítva volt az Osztrák-Magyar Monarchia haderejének hadműveleti egysége.  

A Lanwehr-ben és a Landstrum-ban a német, a honvédségnél és a népfelkelésnél pedig a magyar volt a szolgálati 

nyelv. Ezzel szemben a közös hadseregben az ezrednyelv azzal a nyelvvel egyezett meg, amelyet a katonák származási 

helyén beszélt a lakosság. Ezt a nyelvet az ezredhez helyezett tiszteknek is el kellett sajátítaniuk. A közös hadseregben 

az ezrednél magasabb parancsnokságok, valamint az egységes hadtest- és hadsereg parancsnokságok nyelve a német 

volt. 

A közös hadsereg személyi állományának sorozás útján történő utánpótlását a katonai kerületek biztosították. Az Oszt-

rák Császárság területén 61, a Magyar Királyság területén 47, Bosznia-Hercegovinában pedig 4 katonai kerület műkö-

dött. Az ezredekhez ugyanazon kerületektől sorozták a személyi állományt. A közös hadsereg katonai kerületeinek min-

tájára — de attól függetlenül — az Osztrák Császárságban a Landwehr és a Landstrum, a Magyar Királyságban pedig a 

honvédség és a népfelkelés önálló katonai kiegészítő kerületekkel rendelkezett.  

Az ezredek belső szervezeti felépítése (zászlóalj, század, szakasz, raj) a haderő mindhárom részénél — közös hadse-

reg, Landwehr és Landstrum, honédség és népfelkelés — azonos volt. A közös hadseregbe 33 gyalogos- és 8 lovas had-

osztály, a Landwehrben 8 gyalogos hadosztály, a honvédségbe pedig 8 gyalogos és két lovas hadosztály tartozott. Az 

Osztrák-Magyar Monarchia teljes hadereje 16 hadtestből állt, amelyeket 6 hadseregbe csoportosítottak. A teljes haderő 

békelétszáma 450 000 fő, hadilétszáma pedig 1 500 000 fő volt. Az Osztrák-Magyar Monarchia véderejében a szabály-

zatok a fegyverzet és a rendfokozati rendszer egységes volt az egyenruhák azonban eltérőek voltak.  

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változa-

ta 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 

átdolgozott változata. 
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Külügyminisztérium Az első független felelős magyar kormány külügyminisztere gróf BATTHÁNY Kázmér volt, aki e 

tisztséget 1849. V. 2.-ától 1849. VIII. 11.-éig töltötte be. A magyar kormány külkapcsolatainak intézésére hivatott állami 

szervezet. Először az 1848-1949-es forradalom és szabadságharc során állították fel. A dualizmus időszakában a magyar 

kormányok nem hoztak létre külügyminisztériumot, mivel a külügy a közös ügyek közé tartozott. A közös külügymi-

nisztérium képviselte az Osztrák-Magyar Monarchia mindkét társországnak a Magyar Királyságnak és az Osztrák Csá-

szárságnak is a külügyi érdekeit. Ettől függetlenül azonban a két társország önállóan is intézett külügyi témájú ügyeket. 

Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása után a mindenkori magyar minisztériumok egyike a Magyar Királyi Kül-

ügyminisztérium, ebben az időszakban Magyarország első külügyminisztere gróf Károlyi Mihály volt, aki mint minisz-

terelnök ideiglenesen megbízva intézte a külügyeket. E minőségében 1918. X. 31.-étől 1919. I. 11.-éig tevékenykedett. 

A minisztérium elnevezését 2014-től Külgazdasági és Külügyminisztériumra változtatták. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata.  

 

M 

Magyar Hitelbank dualizmuskori bank, melynek székháza a budapesti Szabadság téren épült fel. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata.  

 

Magyar Királyi Állami Rendőrséget (1919-1931) az 5 047/1919.ME.r. hozta létre 1919.X.1.-én. Az egységes magyar 

államrendőrség létrehozásának azonban már voltak dualizmuskori előzményei is. A trianoni békediktátum utáni magyar 

rendőrséget a Magyar Királyság állami- (fővárosi rendőrség és határrendőrség) és a városi rendőrségeinek az összevoná-

sával hozták létre, a belügyi tárca közvetlen irányítása alá helyezve. Hatósági területe a városokra és a határállomásokra 

terjedt ki. Feladatát működési területén a közbiztonság védelme alkotta bűnügyi, közrendvédelmi és igazgatásrendészeti 

teendők ellátása által. A trianoni békediktátum utáni Magyar Királyságban a Magyar Királyi Állami Rendőrség létszáma 

(12 000 fő) megegyezett az első világháború előtti városi rendőrségek létszámával (12 000 fő). A testületet 1931-ben — 

szervezeti módosításokkal egybekötve — átkeresztelték Magyar Királyi Rendőrségre. A Magyar Királyi Rendőrség 

1945-ig működött, amikor helyébe a Magyar Államrendőrséget hozták létre, a Magyar Királyi Rendőrségben működő 

határszéli rendőri kirendeltségek helyett pedig határrendőrséget állítottak fel, amely 1945 és 1949 között működött. A 

Magyar Államrendőrségre ruházták a feloszlatott Magyar Királyi Csendőrség hatáskörét és működési területét 1945-ben, 

ezzel a magyar rendvédelmi testületek között monopolhelyzetbe került. A Magyar Államrendőrséget később egyszerűen 

rendőrségnek nevezték. 1949-ben pedig a belügyi tárca irányítása alatt álló Magyar Határrendőrséget — a Honvéd Ha-

tárőrséghez hasonlóan — az Államvédelmi Hatóság kötelékébe integrálták. Ezzel Magyarországon egyetlen rendőri 

szervezet működött a rendőrség.  

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változa-

ta 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 

átdolgozott változata. 

 

Magyar Királyi Belügyminisztérium Lásd Belügyminisztérium 

 

Magyar Királyi Csendőrség (1881-1945) katonailag szervezett közbiztonsági őrtestület, melynek belső függelmi vi-

szonyai katonaiak voltak, a személyi állomány katonai rendfokozatot viselt. A testületet az 1876-ban a közös hadseregtől 

a Magyar Királyi Honvédséghez áthelyezett erdélyi csendőr kerületből fejlesztették ki. Mivel a csendőrök személyükben 

katonának minősültek, így a honvédelmi tárca felügyelete alatt álltak. A szervezet azonban — mint rendvédelmi testület 

— a belügyi tárca kompetenciájába tartozott. A testület hatásköre, a városok kivételével, az ország egész területére kiter-

jedt. Kiváló hatásfokkal ténykedett. Működési területén olyan kitűnő közbiztonsági állapotot hozott létre, majd tartott 

fenn, amelyet a megszűntetése óta még nem sikerült elérni. Diszlokációját a decentralizáltság, metodikáját a megelőzés 

jellemezte. Személyi állományának mintegy 90 %-a közterületi szolgálatot látott el valamilyen formában. A testület jo-

gosultságai és kötelezettségei nem voltak kiterjedtebbek a társ rendvédelmi testületeknél. A személyi állományának el-

látmánya — néhány jelentéktelen specifikumtól eltekintve — megegyezett a közigazgatás, illetve a társ rendvédelmi tes-

tületek munkatársainak ellátmányával. Az 1945. és 1949. között zajló „ki-kit győz le” politikai csatározások részeként 

szűntették meg a testületet. Ebből fakadóan a szervezet társadalmi megítélése a harmadik évezred elején is differenciált. 

A testületnek önálló hatósági jogköre nem volt. A testületet két ízben hozták létre illetve szűntették meg. Felállításának 

mindkét esetben rendvédelmi szakmai okai, megszűntetésének pedig deklaráltan politikai okai voltak.  

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változa-

ta 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 

átdolgozott változata. 
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Magyar Királyi Határrendőrség az 1903/VIII.tc. alapján 1906. I. 15.-től 1918-ig a dualizmus összeomlásáig működött 

a központi államhatalom közvetlen alárendeltségében. Tevékenységének döntő hányadát a Magyar Királyság útlevélkö-

teles határszakaszain fejtette ki. Szervezetének és személyi állományának döntő többsége ezeken a határszakaszokon 

volt megtalálható. A testület — néhányszáz fős — mérsékelt személyi állománnyal működött, önálló rangrendszerrel és 

egyenruhával rendelkezett. A határőrizet klasszikus hármas feladatrendszeréből elsősorban a határforgalom ellenőrzését 

és a határrend betartatását valósította meg. A zöldhatár őrzését pedig a határszéli csendőrséggel közösen végezte. A test-

ület a magyar határőrizet koordináló szerepét is betöltötte, szükség esetén a határőrizeti teendők ellátására bevonhatta a 

határmenti vármegyék és városok területén működő rendőrségek személyi állományát is. A kivételes hatalom időszaká-

ban a Magyar Királyi Határrendőrség különleges feladatokat kapott az Osztrák-Magyar Monarchia haderejével való 

együttműködés tekintetében, amelyet a katonai határőrizeti utasításban konkretizáltak. A magyarországi rendőrségek ál-

lamosításával a határrendőrség maradványait a Magyar Királyi Állami Rendőrségbe integrálták.  

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változa-

ta 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 

átdolgozott változata. 

 

Magyar Királyi Honvédség (1848-1849 és 1867-1945) a véderő azon része, amely 1867 és 1918 között az Osztrák-

Magyar Monarchia Magyar Királyságában állomásozó és a magyar kormánynak is alárendelt könnyűfegyverzetű egysé-

gekből állt, valamint a sorozott személyi állománya a Magyar Szent Korona alá tartozó területen élő lakosság közül ke-

rült ki. A Magyar Királyi Honvédség magasabb egység parancsnokságokkal nem rendelkezett, a közös hadsereg maga-

sabb egység parancsnokságainak az alárendeltségébe tartozott. A Magyar Királyi Honvédségben a vezényleti nyelv a 

magyar volt. Az egyenruha nemzeti díszítő elemeket hordozott. A Magyar Királyi Honvédségben az uralkodói elhatáro-

zások a honvédelmi miniszter ellenjegyzésével hatályosulhattak. Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása nyomán a 

Magyar Királyi Honvédség a trianon utáni Magyar Királyság haderejévé vált, azonban a magyar haderőt 1919. VI. 9-től 

HORTHY Miklós altengernagy hadügyminiszter felhívása nyomán Magyar Nemzeti Hadsereg névvel illették, amelyet 

1920. IV. 1-től Magyar Királyi Nemzeti Hadseregre változtattak, majd 1922-ben visszatértek a Magyar Királyi Honvéd-

ség elnevezésre. A két világháború közötti Magyar Királyság hadereje már rendelkezett magasabb egységparancsnoksá-

gokkal és a fegyverkezési egyenjogúságot kimondó 1938. évi bled-i egyezmény nyomán lehetőség nyílt a magyar véd-

erőnek a kor színvonalán álló technikai eszközökkel való ellátására is. A honvéd illetve honvédség kifejezés az 1848-

1849-es szabadságharc időszakából ered. A Magyar Királyi Honvédség a polgári magyar állam véderő szervezete volt. 

Magyarország szovjet megszállását követően mivel a királyság államformájáról a köztársaság államformájára tért át Ma-

gyarország, ezért az ország haderejének elnevezése honvédségre változott. A kiépülő pártállamban a magyar haderő el-

nevezését Magyar Néphadseregre változtatták, amely elnevezés a rendszerváltozás után a magyar hagyományokra visz-

szanyúlva Magyar Honvédségre változott. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változa-

ta 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 

átdolgozott változata. 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi 

változata 2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság ál-

tal szervezett magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hír-

szerzők, honvédek, rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és át-

dolgozott változata.  

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 

Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szerve-

zett magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, 

honvédek, rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott 

változata.  

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

Magyar Királyi Katonai Térképészeti Intézet (1921-1938) Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása után 1919. feb-

ruár 4.-én a 2377/1919.HM.r. hozta létre a Magyar Katonai Térképészeti Csoportot, mely 1921-ben intézetté alakult, így 

jött létre a Magyar Királyi Katonai Térképészeti Intézet. Később a trianoni előírások miatt a katonai jelzőt államira kel-

lett változtatni, ekkor jött létre a Magyar Királyi Állami Térképészeti Intézet, amelyet 1938-ban Magyar Királyi Honvéd 

Térképészeti Intézetre kereszteltek át. Budapest ostroma alatt az intézet súlyos károkat szenvedett minek következtében 

1945.május 15.-én működését felfüggesztették. Az intézet a Szövetséges Ellenőrző Bizottság engedélyével kezdhette új-

ra működését 1945. október 1.-én immár Honvéd Térképészeti Intézet néven. 1956 után Magyar Néphadsereg Térképé-

szeti Intézete elnevezéssel működött tovább az intézmény. 1986-ban az intézetet Magyar Néphadsereg Tóth Ágoston 

Térképészeti Intézet-re keresztelték át. A rendszerváltást követően a magyar honvédség, így a katonai térképészet sem 
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mentesült a liberalizációs folyamatok hatásai alól, ami gyakori szervezeti változásokkal és a személyi állomány számot-

tevő csökkenésével járt együtt. Jelenleg a Magyar Honvédség Térképészeti Hivatala és a HM Térképészeti Kht. hivatott 

ellátni az elődintézmény feladatait. 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi 

változata 2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság ál-

tal szervezett magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hír-

szerzők, honvédek, rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és át-

dolgozott változata.  

 

Magyar Királyi Pénzügyminisztérium Az első független felelős magyar kormány rendelkezett pénzügyminisztérium-

mal, melyet a kiegyezés nyomán ismét felállítottak, azóta lényegében megszakítás nélkül működött 2010-ig. Ekkor ne-

vezték át a minisztériumot Nemzetgazdasági Minisztériummá. Az első magyar pénzügyminiszter KOSSUTH Lajos volt, 

aki e tisztséget 1848. IV. 7.-étől 1848. IX. 12.-éig töltötte be.  

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata.  

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változa-

ta 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 

átdolgozott változata. 

 

Magyar Királyi Pénzügyőr Múzeum A múzeum kapuit 1930. X. 4-én nyitotta ki a budapesti Fiumei út 6. szám alatt 

elhelyezkedő pénzügyőr laktanyában. A múzeum létrehozója BITTERMANN Béla pénzügyőr felügyelő volt.  

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változa-

ta 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 

átdolgozott változata. 

 

Magyar Királyi Pénzügyőrség (1867-1945-) a pénzügyminiszter felügyelete és irányítása alatt tevékenykedő testület, 

amely feladatait fegyveresen látta el azzal a céllal, hogy az ország pénzügyi és gazdasági rendjét védelmezze, a legfonto-

sabb feladatai közé tartozott a csempészet és a pénzügyi törvények és szabályok áthágásának megakadályozása. Műkö-

dési területe lefedte az ország teljes területét. Legkisebb szervezeti egysége a pénzügyőr szakasz volt. Több szakaszt irá-

nyított egy pénzügyőr biztosi kerület. Egy vármegyében pedig több pénzügyőr biztosi kerület működött. A pénzügyőrsé-

get vármegyénként a pénzügyi tárca komplex középszintű irányító szervei, a pénzügyigazgatóságok irányították. E mel-

lett a testület vezetése céljából a pénzügyi tárcán belül is működött egy pénzügyőrségi osztály. A Pénzügyminisztérium 

alá tartozó Magyar Királyi Pénzügyőrség 1945-től Magyar Pénzügyőrség néven működött, feladata a pénzügyőri és 

vámőri hatósági feladatok ellátása volt, e szervből 1953-ban kivált a vámügyeket ellátó Vámőrség, majd ismét össze-

vonva 1963-ban felállították a Országos Pénzügy- és Vámőrséget, 1966-tól Vám- és Pénzügyőrség néven működött 

2010-ig, amikor a Vám- és Pénzügyőrséget egyesítették az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatallal. Az új szervezet el-

nevezése Nemzeti Adó- és Vámhivatal. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változa-

ta 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 

átdolgozott változata. 

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 

Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szerve-

zett magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, 

honvédek, rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott 

változata.  

 

Magyar Királyi Postatakarékpénztár épületét LECHNER Ödön és BAUMGARTNER Sándor tervei alapján 1901-ben adták 

át a budapesti Szabadság téren, melyben jelenleg a Magyar Államkincstár működik. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata.  
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Magyar Királyi Vámőrség (1921 VIII.25. – 1932. X.1.) a testület a trianoni békediktátum után a magyar határok őrzé-

sére és védelmére létrehozott fegyveres szervezetként működött. A Magyar Királyi Vámőrség alap szervezeti egységei 

az őrsök voltak. Az őrsöket a szakaszparancsnokságok, a szakaszparancsnokságokat pedig a kerületparancsnokságok 

irányították, a szervezet élén a Magyar Királyi Vámőrség Felügyelősége állt. A Magyar Királyi Vámőrség szervezetében 

7 kerületparancsnokság, 52 szakaszparancsnokság és 101 őrsparancsnokság működött. A Magyar Királyi Vámőrség fel-

adatát 4 041 főnyi személyi állománnyal látta el. A testület legénységi állományát úgynevezett kényszertoborzás (soro-

zás) útján biztosították. A Magyar Királyi Vámőrség — a határok védelme céljából — a testületi létszám feletti katona 

erőt 1928-ig — a Szövetségközi Ellenőrző Bizottság magyarországi jelenléte miatt — nem lehetett elrejteni. Később 

azonban a Magyar Királyi Vámőrség, majd a jogutódja a Magyar Királyi Határőrség rejtésében állomásozott az államha-

tár mentén a magyar ezredek egyharmada 1938-ig a Bled-i egyezmény megszületéséig. A testület belső függelmi viszo-

nyai katonaiak voltak, a személyi állomány katonai rendfokozatot viselt. A testület nyílt szervezetében szolgálatot telje-

sítőket csupán kézi lőfegyverekkel látták el az objektumvédelmi sorozatlövő lőfegyverek kivételével. A testület nyílt 

szervezetében szolgálatot teljesítő személyi állománya számára rendszeresített fegyverzet típusa megegyezett a Magyar 

Királyi Honvédségben rendszeresített fegyverzet típusával.  

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változa-

ta 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 

átdolgozott változata. 

 

Magyar Kommunista Párt (MKP) 1918 őszén megalakult baloldali marxista-leninista párt, amely 1919 és 1944-1945 

között illegálisan tevékenykedett, 1948-1949-től azonban „egyeduralkodódként” irányította az országot. 1918-1919 

Kommunisták Magyarországi Pártja, 1919 Magyarországi Szocialista Párt, 1919-1943 Kommunisták Magyarországi 

Pártja, 1943-1944 Békepárt, 1944-1945 Kommunisták Magyarországi Pártja, Magyar Kommunista Párt, 1945-1948 Ma-

gyar Kommunisták Párt, 1948-1956 Magyar Dolgozók Pártja, a magyar pártállam pártja. A Magyar Kommunista Párt 

(MKP) és a Magyar Szociáldemokrata Párt (MSZDP) egyesülésével jött létre az 1945 és 1949 közötti — úgynevezett ki-

kit győz le időszak — politikai eseményeinek következményeként 1948. VI. 12.-én. A KMP a „szalámi taktika” néven 

elhíresült politikájával fokozatosan számolta fel ellenfeleit, a folyamat végén pedig már a szövetségeseit is. A politikai 

csatározásokban gyengébbnek bizonyult MSZDP maradványait olvasztotta magába az MKP az új párt az MDP létreho-

zásával. 1956-1989 Magyar Szocialista Munkáspárt néven működött. 

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. nov-

ember 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Magyar Nemzeti Múzeum, magyar országos közgyűjtemény Budapesten – mára több vidéki fiókkal –, amelyet 1802-

ben alapítottak gróf SZÉCHÉNYI Ferenc vezetésével, a könyvtárát korábban Országos Széchényi Könyvtár néven alakítot-

ták át. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata.  

 

Magyar Néphadsereg Lásd Magyar Királyi Honvédség 

 

Magyar Néphadsereg Térképészeti Intézete Lásd Magyar Királyi Katonai Térképészeti Intézet 

 

Magyar Optikai Művek 1876-ban alapított nemzetközi jelentőségű magyar iparvállalat. 

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. nov-

ember 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által 

szervezett magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hír-

szerzők, honvédek, rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és át-

dolgozott változata. 

 

Magyar Országos Tűzoltó Szövetség (MOTSZ) 1870-ben alakult. A tűzoltó egyleti mozgalmat gróf SZÉCHENYI István 

másodszülött fia, gróf SZÉCHENYI Ödön indította el. A dualizmus időszakában az önkéntes és a hivatásos tűzoltók lét-

száma mintegy 60 000 főt, a trianoni békediktátum utáni Magyarországon pedig csaknem 14 000 főt tett ki.  

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 
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Magyar Nemzeti Bank 1848-ban KOSSUTH Lajos pénzügyminiszter kezdeményezésére az Osztrák Nemzeti Banktól 

független, a magyar kormánynak alárendelt Nemzeti Bankot hoztak létre. A pénzkibocsátás joga a magyar kormány ke-

zében összpontosult, ezzel megteremtve az önálló magyar pénzrendszer kialakításának feltételét. Az 1848-1849-es for-

radalom és szabadságharc leverését követően a pénzkibocsátás jogát Magyarország elveszítette. 1867 után az Osztrák-

Magyar Monarchiában közös jegybank az Osztrák-Magyar Bank működött, majd a trianoni békediktátumot követően 

1921-ben megalapították a Magyar Királyi Állami Jegyintézetet, amely a magyar kormány alárendeltségében működött. 

Jelenleg a Magyar Nemzeti Bank látja el a jegybank szerepét Magyarországon.  

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata.  

 

Magyar Nemzeti Levéltár Lásd Magyar Országos Levéltár 

 

Magyar Országos Levéltár (2010 - Magyar Nemzeti Levéltár) A magyar állam központi szervezetinek működésével 

kapcsolatos irattárának archiválást megvalósító intézmény. 

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 

Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szerve-

zett magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, 

honvédek, rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott 

változata.  

 

Magyar Szocialista Munkás Párt  (MSZMP) Lásd Magyar Kommunista Párt 

 

Magyar Televízió 1953-2015 között fennálló magyar közszolgálati műsorszolgáltató intézmény. Jogutódja a Magyar 

Televízió Alapítvány. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata.  

 

Magyar Tűzoltó Szövetség Lásd Magyar Országos Tűzoltó Szöveség (MOTSZ)  

 

Magyar Polgári Védelmi Szövetség A Magyar Polgári Védelmi Szövetség önkéntes tagságból álló közhasznú tevé-

kenységet folytató szervezet, Az 1937-ben alakult es a II. világháború éveiben 1945-ig sikeresen működött Légoltalmi 

Liga jogutódjaként 1991-ben szerződött újjá. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

Műcsarnok A magyar főváros 1895-1896-ben épült, legnagyobb művészeti kiállító helyet a budapesti Hősök terén. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata.  

 

N-Ny 

Nemzeti Múzeum Lásd Magyar Nemzeti Múzeum 

 

O-Ó 

Óbudai Hajógyár Az 1835-ben alapított hajógyár egyike volt a magyar gyáripar legelső gyárainak. Nemzetközi hírnév-

re tett szert, termékei a világ élvonalába tartoztak. A rendszerváltoztatást követően 2000-ben a gyárat felszámolták. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 
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Országgyűlés Magyarország törvényhozó testülete, amely a legfőbb hatalom birtokosa. A magyar országgyűlés történe-

te a XIII. század közepéig nyúlik vissza. A magyar történelmi fejlődés során kétkamarás országgyűlés alakult ki amely 

1945-ben egykamarássá alakult át. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata.  

 

Országos Légvédelmi Parancsnokság (OLP) 1933 novemberében hozták létre és különböző elnevezésekkel, illetve a 

magyar honvédelemben különböző alá-fölérendeltségi viszonyok között napjainkig működő szervezet. 

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi 

változata 2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság ál-

tal szervezett magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hír-

szerzők, honvédek, rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és át-

dolgozott változata.  

 

P 

Pénzintézeti Központ 1916. VI. 1-én a pénzügyminiszter elnöklete alatt alakult intézmény, melynek feladata a Magyar 

Királyság pénzügyei kiszámíthatóságának megtartása volt. Az intézet első elnökévé SCMIDT József volt államtitkárt ne-

vezte az uralkodó. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata.  

 

Postatakarékpénztár Lásd Magyar Királyi Postatakarékpénztár 

 

Pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Az oktatási intézményt 1912-ben alapították pozsonyban. A 

felvidék antant hatalmak segédletével történő Cseh megszállását követően 1919 szeptemberében az oktatók és a hallga-

tók Pécsre telepedtek át, itt kezdte meg újra működését az oktatási intézmény immár Pécsi Tudományegyetem elneve-

zéssel. 

ZÉTÉNYI Zsolt: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 85-111.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata.  

 

S-Sz 

Szabad Európa Rádió 1949-ben az Amerikai Egyesült Államok kormánya azzal a céllal hozta létre, hogy Közép-Kelet-

Európába, Közép-Ázsiába és a Közel-Keltre sugározza híreit. 

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 

Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szerve-

zett magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, 

honvédek, rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott 

változata.  

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. nov-

ember 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által 

szervezett magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hír-

szerzők, honvédek, rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és át-

dolgozott változata. 

 

Szovjet Hadsereg A Szovjetunió haderejét Vörös Hadsereg elnevezéssel hozták létre 1918-ban, majd 1946. február 25.-

étől a haderő elnevezése Szovjet Hadsereg a Szovjetunió felbomlásáig. A hadsereg felállítását 1917. november 7.-én ha-

tározta el a Szovjetek 2. Összoroszországi Kongresszusa. A Népbiztosok Tanácsa 1918. január 28.-án hozott határozatot 

a Vörös Hadsereg alapítása tárgyában. 1918. február 22.-én Vlagyimir Iljics LENIN kiáltványban fordult Oroszország 

proletárjaihoz, amelyben fegyverbe szólította őket az oroszországi új rend védelmére. A kiáltvány nyomán létrejött moz-

gósítás napját, február 23.-át tekintették a Vörös Hadsereg születésnapjának. A Vörös Hadsereg politikai vezetését a 

Szovjetúnió Kommunista Pártjának Központi Bizottsága látta el. A Szovjetunió hadserege szárazföldi, légi és haditenge-

részeti haderőből állt. Kezdetben a Vörös hadseregben társparancsnoki rendszert alkalmaztak azonban 1942. október 9.-

én bevezették az egyszemélyi parancsnoki rendszert, a komisszárok a parancsnok politikai helyettesévé váltak.  

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 

Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 
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2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szerve-

zett magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, 

honvédek, rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott 

változata.  

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. nov-

ember 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Szovjetunió Kommunista Pártja (SZKP) Az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt bolsevik szárnyának utód-

pártja volt 1952-től 1991-ig. 

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. nov-

ember 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Szövetséges és Társult Hatalmak Lásd Antant 

 

T-Ty 

Telegránoje Agentsztvo Szovjetszkovo Szojuza (TASZSZ) Szovjetunió Távirati Ügynöksége melyet 1925-ben alapí-

tottak, utódszervezete az 1992-ben alapított ITAR-TASZSZ hírügynökség. 

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. nov-

ember 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Tűzoltómúzeum 1954-ben alapított múzeum, melyet 2011-ben átkereszteltek Katasztrófavédelem Központi Múzeuma 

elnevezésre. 

BERKI Imre: A tűzoltóság hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 

Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 27-38.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2019. február 15-én, 

Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bő-

vített és átdolgozott változata. 

 

V-W 

Varsói Szerződés 1955. V. 14.-én jött létre a közép-kelet-európai országok katonai-védelmi-politikai szervezeteként 

szovjet indítatásra. A szervezet 1991. II. 25.-én megszűnt.  

SUBA János: Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 59-68.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi 

változata 2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság ál-

tal szervezett magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hír-

szerzők, honvédek, rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és át-

dolgozott változata.  

FÓRIZS Sándor: A magyar határőrség és az 1968-as csehszlovákiai bevonulás. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 

Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 49-58.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 

2018. november 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szerve-

zett magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, 

honvédek, rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott 

változata.  

DEÁK József: Csehszlovákia megszállásának belügyi sajtóvisszhangja. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 

Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 39-48.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. nov-

ember 8-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett magyar 

rendvédelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak „1968 50 év távlatából, határőrök, hírszerzők, honvédek, 

rendőrök.” című XXXIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

Vám- és Pénzügyőrség Lásd Magyar Királyi Pénzügyőrség 

 

Vörös Hadsereg Lásd Szovjet Hadsereg 

 

Vörös Hadsereg. A magyarországi tanácsköztársaság hadereje. 

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változa-

ta 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 

átdolgozott változata. 
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Vörös Őrség a magyarországi tanácsköztársaság időszakában a rend védelmére életre hívott fegyveres szervezet, amely 

egyúttal a Vörös Hadsereg kiegészítő részeként is működött. Terroralakulatai antihumánus cselekedeteket követtek el. 

1919.VIII.3.-án a PEIDL-kormány szűntette meg a 6/1919.BM.rendelettel.  

SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség I. világháborús hősi halottjai és emlékük ápolása. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) XXIX.évf. (2019) 57.sz. 69-84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változa-

ta 2019. február 15-én, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által szervezett 

magyar közbiztonság-történeti tudományos szimpozion-sorozatnak „A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári 

magyar állam rendvédelmének szolgálatában” című XIX. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és 

átdolgozott változata. 
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A „Rendvédelem-történeti Füzetek” (Acta Historiae Praesidii Ordinis) 

HU ISSN 1216-6774 , HU-e-ISSNtudományos periodika szerkesztőségének 

kéziratokkal szemben támasztott igénye 
 

1. Olyan kéziratokat fogadunk el, ami megfelel az „első közlés” kívánalmainak. 

2. A tudományos művekkel szembeni igénytámasztásnak megfelelő alkotásokat közlünk. Hivatkozási 

jegyzetek nélküli kéziratot és hiányos, illetve pontatlan hivatkozásokat általában nem közlünk! 

3. Végleges szövegű kéziratra tartunk igényt, mert a leadott kéziratban szerzői korrekcióra már csak a 

lektori észrevételek nyomán nyílik lehetőség. Konferencia-előadásokat, azok kivonatait stb. nem közölünk. A 

konferencia-előadás előzménnyel rendelkező tanulmányokat ugyanazon feltételekkel közöljük, mint az ilyen 

előzményekkel nem rendelkező alkotásokat. A szerkesztőség által a kiadói tervbe felvett teljes tanulmányokat 

(szöveg, jegyzetek, mellékletek, stb.) független lektor — szükség esetén lektorok — véleményezik. A beküldött 

kéziratokat a szerkesztőség plágium ellenőrzésnek veti alá. 

4. A kéziratokhoz 600 és 1000 karakter közötti terjedelmű rezümét, valamint 5 kulcsszót is kérünk. 

5. A szerkesztőség fenntartja magának a jogot arra, hogy a szövegben stiláris változtatásokat eszközöl-

jön, illetve a hivatkozási jegyzeteket kiegészítse, továbbá véleményének helyt adjon az írásban, a szerkesztőség 

feltüntetésével. A szerkesztőség a hozzá érkezett kéziratokat és tartozékait nem őrzi meg, és nem küldi vissza, de 

az elfogadásról, illetve elutasításukról értesíti a szerzőket. A közlésre elfogadott kéziratok szerzőinek a szerkesz-

tőség tiszteletpéldányt küld. 

6. Periodikánkban az évszázadokat – az idézetek, címek kivételével – római számmal jelöljük. 

7. A szövegben előforduló neveket mindig teljességre törekvően kell feltüntetni akár személy, intéz-

mény, vagy földrajzi névről van szó. Személyneveknél a vezetéknév és keresztnév mellett a kérdéses időpontban 

érvényes nemesi rangot, rendfokozatot, illetve beosztást is fel kell tüntetni együttesen a szerzett címekkel pld. 

doktorátus stb. A megváltoztatott személynevek esetében az eredeti nevet tüntetjük fel utána pedig a módosított 

nevet zárójelben. A helységneveknél mindig a magyar nevet kell feltüntetni. Ha más neve is van, és azt a köz-

lendő érthetősége megkívánja, akkor az idegen nyelvű nevet zárójelben kell a magyar név mögött feltüntetni. In-

tézmények esetében a teljes hivatalos nevet kell használni, mögötte zárójelben a rövidített nevet. 

8. A publikálásra küldött anyagokkal szembeni technikai elvárások. 

Margó: 2 cm, a kötésnél 3 cm. 

Bekezdések csak a bekezdés formátumban beállított bekezdést fogadunk el: - nagy bekezdés 0,65 cm; 

- kis bekezdés 0,32 cm;  

- címek után tompa bekezdések; 

- felsorolások kisbekezdésként, egységesen gondolatjellel; 

- bekezdések között sor nem marad ki. 

Betűk: - Times New Roman; 

- méret 11-es a szövegben, 9-es méret a jegyzetekben, mellékletekben, továbbá a rezüméknél. 

Címek: - tanulmánycímek sorközépen, alattuk is felettük is sor marad ki, tanulmánycímekbe a szerzők neve is 

beleértendő; 

- fejezetcímek balra zárva, számozás esetén szám a cím előtt, csak felettük marad ki sor alattuk nem; 

- címek vastagítva, mellékcímek döntve is; 

Hivatkozások: - végjegyzetként a tanulmányok szöveges részét követően; 

- szövegben felsőindexben vastagítva; 

- végjegyzetben felsorolásként; 

- a tudományos közlés igényeinek megfelelően. 

Személynevek: családi név kapitälchen-ben. 

A teljes nevet kérjük, a tárgyalt időszakban aktuális címeivel és rangjaival együttesen feltűntetve. Akiknek az 

élete során a nevük megváltozott az eredeti nevét követően zárójelben kérjük a felvett új nevet. Mivel a tanulmá-

nyokban szereplő személynevekről számonként olyan index készül, amely a személy rövid életútját is tartalmaz-

za, ezért a szerkesztőség — az ismert személyek kivételével — abban az esetben hagyja meg a főszövegben a 

személynevet, ha annak rövid életútját is mellékeli a szerző. Ellenkező esetben ezek a nevek a főszövegből a 

jegyzetekbe kerülnek.  

Mellékletek: - a jegyzetek után; 

- minden mellékletnek címe és száma van (cím: sorközépen döntve és vastagítva, szám: jobb felső sarokban 

döntve, a számozás római számmal); 

- a melléklet alján a forrás megjelenítése az egyszerűsített bibliográfiai leírás szabályainak megfelelően; 

- több melléklet esetén — a mellékleteket megelőzően — mellékletek jegyzékét kell elhelyezni, amely a 

mellékletek számát, címét és oldalszámi elhelyezkedését tartalmazza;  

- a mellékletek jegyzékének írásmódja megegyezik a felsorolásokéval. 

9. A kéziratok szövegében ábrák, diagrammok, táblázatok képek stb. nem helyezhetők el. Azokat mel-

lékletként kell a szöveghez csatolni.  
10. A hivatkozási jegyzetszámokat a szövegben felső indexben és vastagítva kérjük elhelyezni. A jegy-

zetekben a mű szerzője és címe mellett a kiadás helyét, idejét és a kiadót is kérjük feltüntetni. 
- A szerző családi nevét kapitälchen betűvel szedjük. Több szerzős mű esetén a nevek közé gondolatjelet he-

lyezünk. Csak a szerző nevét (vezeték és keresztnév) közöljük, tudományos és oktatói fokozatok, rangok, címek, tiszt-
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ségek és beosztások közlése nélkül. A szerzői álnevet a szerző neve után közvetlenül szögletes zárójelben tüntessük 
fel. Gyűjteményes mű szerkesztőjének neve után kerek zárójelben a (szerk.) formulát használjuk függetlenül attól, 
hogy a műben főszerkesztőként vagy felelős szerkesztő stb. tüntették fel. A gyűjteményes kötetek egy tanulmányának 
jelölésekor először a tanulmány szerzőjének nevét kell közölni, majd a címet kurziválás nélkül, ezt követően az „In” 
szócska (mivel mondatkezdő szónak minősül, ezért nagy kezdőbetűvel kezdődik, utána pedig nem teszünk pontot 
vagy kettőspontot)  után a bibliográfiai tételt. Amennyiben az idézni kívánt tanulmány szerzője azonos a kötet szer-
kesztőjével, akkor az „ugyanő” szó rövidített változatát „ uő” kell használni az „In” szócskát követően. Háromnál 
több szerző esetén csak az első szerző nevét közöljük, majd utána a latin „et alii = és mások” rövidített változatát „et 
al.” írjuk. Háromnál több szerzős mű esetén – amennyiben az egyik szerző egyben a mű szerkesztője is – az ő nevét 
kell feltüntetni egyedül. Másodlagos szerzőségi adatokat a jegyzetekben indokolt esetben célszerű feltüntetni. A má-
sodlagos szerzőségi adatokat a cím után kell elhelyezni. A fordította, sajtó alá rendezte, illusztrálta, utószót írta stb. je-
lölést követi(k) a másodlagos szerzői tevékenységet végző személy(ek) neve(i). Amennyiben a hivatkozott mű szerző-
jét és szerkesztőjét a kiadványon nem tüntették fel az adatközlés a mű címével kezdődik. Újrahivatkozás esetén elég-
séges a szerző vagy szerkesztő vezetéknevének feltüntetése. 

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

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

- A kiadás helyét követi a hivatkozásban a kiadás évszáma. A kiadás évszáma után – ugyanúgy, mint a 
kiadás helye után – vesszőt írunk. Amennyiben a műben nem tüntették fel a kiadás idejét, azt latin sine anno = 
év nélkül kifejezés rövidített változatával s.a. kell helyettesíteni. Kéziratok esetében a kézirat létrehozásának év-
számát – a létrehozás helységének jelölését követően – rögzítjük. Periodikumok esetében a kiadás évfolyamát 
követően a kiadás évét zárójelben arab számmal, majd a folyóirat számát jelöljük szintén arab számmal pl. 
(1996) 1.sz.  Amelyik periodikumon feltüntetik ott az évfolyamszámot is jelölni kell. Ebben az esetben a perio-
dikum címe utáni vesszőt követően az évfolyam római száma következik ponttal és az évfolyam szó rövidítésé-
vel évf., majd a kiadás évszáma zárójelben és a lapszám arab számmal és ponttal, utána pedig a szám szó rövidí-
tése = sz.  

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

- A hivatkozások végén az oldalszámok állnak. Az oldalszámok jelölésére a latin pagina szó rövidítését 
p. használjuk. Az oldalszámok tekintetében hivatkozhatunk egy oldalra pl. 45. p. vagy egy intervallumra pl. 65-
78.p. Gyűjteményes kötetek és periodikák esetében fel kell tüntetni — a hivatkozott oldalszámon túl — az alko-
tás kezdő és befejező oldalszámát is a két oldalszám között kötőjel használatával.  

- A hivatkozott alkotásokat közlő kiadványok ISSN, illetve ISBN számát, valamint — a periodikák ki-

vételével — a kiadvány teljes oldalszámát is kérjük feltüntetni a bibliográfiai adatsor végén. Sorozatok esetében 

pedig a sorozat ISSN számát is kérjük a sorozat címét és a kiadvány számát követően.  

- Újrahivatkozásnál a latin opus citatum = idézett mű rövidítését op.cit. használjuk. Újrahivatkozá-

soknál a szerző vagy szerkesztő vezetéknevét követően, kettőspont után következik az op.cit. ha a teljes műre hi-

vatkozunk. Amennyiben meghatározott oldalak képezik a hivatkozás tárgyát, az oldalakat kell feltüntetni az után 

ugyanúgy, mint az előző hivatkozásnál. Abban az esetben, ha azonos szerzőnek több művére is újra hivatkozunk, 
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akkor a szerző vezetéknevét követően a mű címét is fel kell tűntetni az op.cit. jelöléssel, majd az újrahivatkozási 

oldalak feltűntetésével.  

Ha az újrahivatkozott művön nem tüntették fel sem a szerzőt, sem a szerkesztőt, a cím rövidített válto-

zatát használjuk, ezt követi újrahivatkozás esetén az op.cit. jelölés. Amennyiben két egymást követő jegyzetben 

ugyanarra a műre hivatkozunk a latin loco citato=ugyanott kifejezés rövidített változatát loc.cit. jelölést használ-

juk. Például loc.cit. 23.p. Ha két egymást követő jegyzetben ugyanannak a szerzőnek két különböző művére hi-

vatkozunk akkor a latin idem (nőnemben) eadem=ugyanő  rövidítést használjuk a szerző neve helyett.  

11. Jogszabályra hivatkozásnál magyar törvény esetében a kiadás évét követő perjel után a törvény 

római száma után pont következik, majd amennyiben 1945 előtti törvényeknél a tc. = törvénycikk (mint a tör-

vény testének — Corpus Juris — része), 1945 után pedig a tv. azaz törvény jelölést kell használni. Ezt követően 

kell feltűntetni a törvény pontos és teljes címét. 

Törvénynél alacsonyabb szintű magyar jogszabályok esetében (rendeletek, határozatok, utasítások, pa-

rancsok, intézkedések, stb.) a jogszabály arab számát követően perjel után a kiadás éve majd zárójelben a jog-

szabály megjelenésének hónapja római számmal és napja arab számmal következik. Ezután a kibocsátó rövidíté-

sét és a jogszabály jellegének a rövidítését (r. = rendelet , hat. = határozat , út. = utasítás , pcs. = parancs , int. = 

intézkedés stb.). majd a jogszabály pontos címét kell feltűntetni. Ezeket az adatokat követi döntve a közlöny cí-

me, római számmal évfolyama, zárójelben arab számmal kiadás éve, majd a lap száma és azoknak az oldalaknak 

a kezdő és befejező oldalszáma ahol a jogszabály megjelent végül pedig a közlöny ISSN száma. Amennyiben a 

jogszabály nem közlönyben jelent hanem levéltárban lelhető fel, akkor a közlönyadatok helyett a pontos levéltári 

jelzetet kell feltűntetni. Amennyiben a jogszabály jogszabálygyűjteményben érhető el a kötet teljes bibliográfiai 

adatait kell feltűntetni. 

Külföldi jogszabályok esetében az adott országra és korra jellemző rövidítéseket kell használni a felta-

lálhatósági hely pontos megjelölésével a magyar jogszabályok felellhetőségének megjelölésére vonatkozó köve-

telményekkel megegyezően. 

12. A hivatkozott irodalmi források egyszerűsített bibliográfiai adatsorában a hivatkozott mű DOI azo-

nosítóját is kérjük feltűntetni, ha ilyen van. 

13. A tanulmányok fő szövegeinek a végén a forrás- és irodalomjegyzék a jegyzeteken kívüli feldolgo-

zásokat, dokumentumokat nem tartalmazhat, hiszen a forrás- és irodalomjegyzék a jegyzetekben rövidített for-

mában megjelenő bibliográfiai adatsoroknak az egyszerűsített bibliográfiai leírás szerinti kiegészített változata és 

kiadványtípus szerinti csoportosítása. Ezen belül a szerző, a szerzőn belül pedig kronológiai sorrendben csopor-

tosítva jelennek meg a forrás és irodalomjegyzékben foglalt alkotása. 

14. Világhálón megjelent alkotásokat általában nem tekintjük hivatkozásértékűnek. Az világhálós fo-

lyóiratok esetében akkor tekintjük a hivatkozást közölhetőnek, ha az érintett folyóiratra a papír alapú folyóira-

tokkal megegyező bibliográfiai adatsorral lehet hivatkozni és a DOI vagy az ahhoz hasonló garantált megjelené-

sű és elérhetőségű adatbázisban szerepel.  

15. A kéziratokat Microsoft Word program szerint rögzítve az email címünkre küldve fogadjuk el.  

16. Kiemelés vastagítással történik.  

17. A szerzőkről szerzői jegyzék készül, amely az impresszum mellett kerül feltüntetésre. Ezért is kér-

jük, hogy a szerzők a „szerzői űrlapot” érelemszerűen kitöltve juttassák el a szerkesztőség e-mail címére. A szer-

zőknek lehetőségük nyílik arra is, hogy úgynevezett írói álnéven jelentessék meg alkotásukat. Nem publikus cél-

zattal – a szerkesztőség számára – ebben az esetben is kérjük a szerző vezeték- és keresztnevének a feltüntetését. 

A szerzőkkel való kapcsolattartás lehetősége érdekében kérjük a szerzők telefon- és faxszámait, illetve az email 

és posta címeit pontosan feltüntetni. 

18. A Rendvédelem-történeti Füzetek belépett a tudományos folyóiratok jelenleg talán legkedveltebb 

nemzetközi nyilvántartó adatbázisába. Ebből fakadóan a szerzők és az alkotásaik adatai, valamint a tanulmánya-

ik teljes szövege ezen nyilvántartásba is bekerülnek, ehhez kapcsolódóan pedig a Magyar Tudományos Művek 

Tárába is felkerülnek. A „Szerzői Űrlap”-on szereplő szerző neve, ORCID kódja (szerzői azonosítója), tudomá-

nyos fokozata, e-mail címe, tanulmánya címe, intézményi kötődései is az adatbázis részévé válik. az ORCID kó-

dot a szerzőknek maguknak kell generálniuk, amely térítésmentes és maximum félórás egyszeri elfoglaltságot 

igényel. Kérés esetén a szerkesztőség segítséget nyújt a kód létrehozásában.  

19. A szerzőknek a szerkesztőség szerzői honoráriumot nem fizet. A szerzők alkotásuknak a szerkesztő-

séghez küldésével elfogadják, hogy művük szerkesztett változata a kiadványban megjelenjen. 

20. A szerkesztőség etikátlannak tartja, ha az érintett témakör tekintetében a szerzők elmulasztják fel-

tűntetni az eredeti feldolgozást tartalmazó művet. Ilyen esetekben a jegyzeteket a szerkesztőség kiegészíti.  

21. A szerzők kéziratai regisztrálásának feltétele a „Szerzői Űrlap” maradéktalan kitöltése és a szerkesz-

tőség e-mail címére való eljuttatása. 

22. A szerkesztőség a szerkesztett kéziratok elfogadásáról vagy elutasításáról e-mail levélben értesíti a 

szerzőket. A szerkesztőség kéziratot nem őriz meg és nem küld vissza.  

 

 



Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 1216-6774                                  XXVII.évf. (2017) 53.sz. 
 

225 

S ZE R ZŐ I  ŰRL A P  

 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság (SZBMRTT) kitöltött és 

e-mail-en továbbított szerzői űrlapot, valamint digitalizált arcképfotót kér a rendezvényein előadók-

tól és a periodikáiban alkotásaikat publikálni kívánó szerzőktől (férfiak esetében fehér 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 ala-

kulhasson ki a szerzőkkel, illetve előadókkal. Másrészt — a későbbi esetleges jogviták megelőzése 

céljából — tisztázza a Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) 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 infor-

mációt biztosítson a szerzői ismertetők, illetve a DOI, az MTMT és a kapcsolódó adatbázisok szá-

mára.  

Annak ellenére, hogy a rendvédelem-történeti konferenciákon elhangzott előadások tanul-

mánnyá fejlesztett változatai nem automatikusan kerülnek fel a rendvédelem-történeti periodikák 

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 alkotás 

tartalma harmonizál a periodika közlési feltételeiben foglaltakkal — a Rendvédelem-történeti Füze-

tek, vagy a Rendvédelem-történeti Hírlevél számainak szerzői ismertetőjében; 

- szerzők esetében pedig a Rendvédelem-történeti Füzetek, vagy a Rendvédelem-történeti Hírle-

vél 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:  …………………...……………Legmagasabb tudományos fokozat  ………………………. 

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 alkotómunkát végez. Nem feltétlenül csak munkaviszonyt 

kell jelölni, hanem az(oka)t a szellemi műhely(eke)t, amely(ek)nek a vonzáskörében tevékenykedik. 
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          SZERZŐI ISMERTETŐ*** 

    
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 nyilvá-

nos adatbázis elérhetőségének a világhálós címe: 

  

 

Fontosabb tudományos közéleti tagságok és tisztségek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** Több tudományos és oktatói fokozatot abban az esetben közlünk, ha azok több tudományág-

ban születtek, illetve több intézményhez kapcsolódnak. Mivel a rendfokozatok, valamint az egyéb 

rangok és címek a tudományos tevékenység tekintetében irrelevánsak, azok közlésétől eltekintünk. 

Függetlenül az aktuális jogi szabályozástól minden disszertációt tudományos fokozatnak tekintünk, 

amit nem a diplomaszerzési eljárás keretében kaptak. A humán- és állatorvosi, valamint gyógysze-

rés 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 rög-

zítenie. A szerzőkről fehér ingben nyakkendővel, zakóban vagy zubbonyban készült felvételt vá-

runk a hölgyektől pedig hasonló öltözetű fényképet kérünk. 
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Tanulmány / előadás ismertetője és öt kulcsszó 

(600 – 1000 közötti karakter terjedelemben — a szóközökkel együtt — 

magyar és angol nyelven) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkotásom közlését, illetve az űrlapon feltüntetetteket térítésmentesen biztosítom a Rendvédelem-

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 szá-

mára. 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 Tudományos Társaság általi 

kezeléséhez. Egyben engedélyezem, hogy azon adatbázisokban is szerepeljen a művem, amelyekbe 

a periodika belép. 

Engedélyem végleges és visszavonhatatlan. 

 

Dátum 201   .  

 

 

 

        …………………………………… 

                   aláírás 
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A magyar rendvédelmi testületek és az önkormány-

zati szervezetek kapcsolata 1848-1945 

I.évf.(1991) 1.sz. 
 

0001 URBÁN Aladár: Az 1848/49-es szabadságharc 

rendvédelmi testületei…………………………………... 

 
 

0002 ZACHAR József: Az Osztrák-Magyar Monarchia 

örökös tartományinak rendvédelmi testületei..………… 

 
 

0003 PARÁDI József: A dualista Magyarország rendvé-

delmi testületei és az önkormányzatok kapcsolata…….. 

 
 

0004 SZAKÁLY Sándor: Néhány gondolat a volt Magyar 

Királyi Csendőrségről…………………………………... 

 
 

0005 MOKÁNY József: Elméleti és tudományos igényű 

tevékenység a magyar rendvédelmi szerveknél 1867-

1945…………………....................................................... 

 

 

A rendvédelem-történet kutatásának, feldolgozá-

sának és oktatásának időszerű kérdései 

I.évf.(1991) 2.sz. 
 

0006 KIRÁLY Béla: A hadtörténelmi oktatás bevezetése 

az Egyesült Államokban és az amerikai hadtörténelem 

néhány kiemelkedő eseménye…………………………... 

 
 

0007 SZABÓ Miklós: A hadtörténelem oktatásának 

helyzete és feladatai a magyar honvédség katonai tanin-

tézeteinél…………………………………………........... 

 
 

0008 KESERŰ István: A Szemere Bertalan Rendvédelem-

történeti Társaság és a rendvédelem-történeti oktatás……... 

 
 

0009 PARÁDI József: A rendvédelem-történeti tantárgy a 

Rendőrtiszti Főiskola oktatási rendszerében és a rendvé-

delem-történeti kutatás jövőbeni feladatai……………… 

 
 

0010 ŐRY Károly: A helyes magyarság- és nemzettudat 

kialakításának lehetőségei a rendőrtiszti képzésben……. 

 
 

0011 TÓTH Tihamér: A rendvédelem intézményrend-

szerének kialakulása és fejlődése……………………….. 

 
 

Tradíció és korszerűség 

II.évf.(1992) 3.sz. 
 

0012 URBÁN Aladár: Tervek és eredmények az 

1848/49-es forradalom és szabadságharc idején az önál-

ló magyar rendvédelmi szervek létrehozására…….......... 

 
 

0013 PARÁDI József: A dualizmus közrendvédelmi 

szerveinek jellemzői és tevékenységük tapasztalatai…… 

 
 

0014 SZAKÁLY Sándor: A két világháború közötti rendvé-

delmi szervek tevékenységének néhány jellemzője….............. 

 
 

0015 KESERŰ István: A rendvédelmi szervek a második 

világháború idején és az azt követő években…..….......... 

 

 

 

 
 

 

7.p. 
 

 

 

17.p. 
 

 

 

30.p. 
 

 

 

38.p. 
 

 

 

 
45-54.p. 

 

 

 

 
 

 

 
 

7.p. 
 

 

 

 

21.p. 
 

 

 

25.p. 
 

 

 

 

29.p. 
 

 

 

37.p. 
 

 

 

41-44.p. 
 

 

 
 

 

 

 

11.p. 
 

 

 

21.p. 
 

 

 

29.p. 
 

 

 

35.p. 

0016 BOBÁK Artúr: A rendőrség és a határőrség 

testületi napjainak alternatívái…………………… 

 
 

0017 KORINEK László: A korszerűség kérdése 

rendvédelmi szerveink fejlesztésében…………… 

 
 

0018 CSEREI Attila: Gondolatok a rendvédelmi 

testületek etikai hagyományairól (1867-1945)…… 

 
 

0019 ZACHAR József: Tradíció és folyamatosság 

az osztrák rendvédelmi szerveknél….…………… 

 
 

0020 HEGEDŰS Antal: Dél-magyarországi faluren-

dészet 1848 előtt…………………………………. 

 
 

0021 ŐRY Károly: Rendvédelem-történeti oktatás 

a Rendőrtiszti Főiskolán………………………….. 

 
 

0022 SÁNDOR Vilmos: Történelmi szemlélet a jö-

vendő határőrtiszti nemzedék felsőfokú képzésé-

ben……….……………………………………….. 

 
 

0023 MOCSÁRI Sándor: Hagyományok és tapasz-

talatok felhasználása a rendőrtiszthelyettes kép-

zésben…………………………………………….. 

 
A dualista Magyarország rendvédelme 

III.évf.(1993) 4.sz. 
 

0024 KESERŰ István: Történelmi hűséggel. Tár-

saságunk hároméves útja……………………......... 

 
 

0025 ZACHAR József: A politikai irányzatok 

rendvédelmi koncepciói a dualizmus korában….... 

 
 

0026 PARÁDI József: A magyar királyi határrendőr-

ség, a magyar határőrizet szakmai vezető testülete…. 

 
 

0027 SZAKÁLY Sándor: A magyar királyi csend-

őrség, az első központosított magyar közbizton-

sági őrtestület…………………………………….. 

 
 

0028 BOTOS János: A belügyi tárca szerepe a ma-

gyar rendvédelem irányításában…………………. 

 
 

0029 MEZEY Barna: A modern magyar polgári 

börtönügy alapjainak kialakítása a dualizmus első 

éveiben….………………………………………... 

 
 

0030 SUBA János: A dualista Magyarország ál-

lamhatárának változása 1868-1918 között……….. 

 
 

0031 BENCZE László: Osztrák  rendteremtés  a 

forradalom leverése után…………………………. 

 
 

0032 KESERŰ István: A rendvédelmi szervek tisz-

ti utánpótlása és tisztképzése a dualizmus idő-

szakában…………………...................................... 

 
 

 

43.p. 

 

 
 

49.p. 
 

 

 

57.p. 

 
 

65.p. 
 

 

 

75.p. 

 
 
 

81.p. 
 

 

 

 

87.p. 

 

 

 
 

91-95.p. 

 
 
 

 
3.p. 

 

 

 

8.p. 
 

 

 

21.p. 
 

 

 

 

51.p. 
 

 

 

59.p. 
 

 

 

 

70.p. 
 

 

 

87.p. 
 

 
 

  102.p. 
 

 

 

 

 

109.p

. 

 

 

Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), HU-ISSN 1216-6774. összesített tartalomjegyzéke 1-56.sz. 
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0033 BORSI József: "A közszolgálati ágak legterheseb-

bike…" Rendőrségkép a századforduló magyar sajtójá-

ban………………………………………………………. 

 
 

0034 FORRÓ János: A csendőrség története. A csendőr 

őrs……………………………………………………….. 

 
 

0035 LUGOSI József: A rendvédelmi testületek fegyve-

rei 1868-1918…….……………………………………... 

 
 

0036 SÁGVÁRI György: Csendőr és rendőr egyenruhák a 

dualizmuskori Magyarországon………………………… 

 
 

0037 SALAMON Iván: A pénzügyőri egyenruha történe-

téből 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 kivételes hatalom……………… 

 
 

0040 ZACHAR József: Az osztrák-magyar haderő rend-

fenntartó szerepe az első világháború idején.................... 

 
 

0041 PARÁDI József: Áttérés a háborús határőrizetre az 

első világháború előtt…………........................................ 

 
 

0042 HESZTERA, Franz: Die Kommandostrukturen der 

Gendarmerie von 1850 bis 1993………………………… 

 
 

0043 HESZTERA, Franz: A csendőrség parancsnoklási 

rendszere 1850 és 1993 között.......................................... 

 
 

0044 TÓTH László: A Képviselőházi Őrség születésének 

története……………………………………….......................... 

 
 

0045 ŐRY Károly: A rendvédelmi szervek az első világ-

háború, az őszirózsás forradalom és a proletárdiktatúra 

időszakában………………………................................... 

 
 

0046 SZAKÁLY Sándor: Az Osztrák-Magyar Monarchia 

hadseregének tábori csendőrsége………………………. 

 
 

0047 JOÓ Gábor: A pénzügyőrség háborús feladatai…. 

 
 

0048 SUBA János: A trianoni országhatárok kitűzésének 

politikai és technikai kérdései………………………….. 

 
 

0049 BACSA Gábor: A magyar-jugoszláv (S.H.S.) ha-

tármegállapító bizottság működése 1921-1924................. 

 
 

0050 ZSIGA Tibor: A trianoni békeszerződés revíziója 

Nyugat-Magyarországon………………………………... 

 
 

0051 ERNYES Mihály: A közrend és a közbiztonság 

helyzete Baranya megyében a szerb megszállás idején… 

 
 

 

 

126.p. 
 

 

 

132.p. 
 

 

 

152.p. 
 

 

 

161.p. 
 

 

 

170.p. 
 

 

 
187-198.p. 

 
 

 
 
 

 

4.p. 
 

 

 

 

7.p. 
 

 

13.p. 
 

 

 

18.p. 
 

 

 

 

28.p. 
 

 

36.p. 
 

 

 

 

42.p. 

 

 
 
 

55.p. 
 

 
 
 

59.p. 
 

 

 

61.p. 
 

 

 

65.p. 
 

 

 

71.p. 

 
 

 

 

74.p. 

0052 HEGEDŰS Róbert: A magyar biztonságpoli-

tika 1912-1925…………………………………… 

 
 

0053 BOTOS János: A Belügyminisztérium tevé-

kenységének főbb jellemzői 1912 és 1926 között.. 

 
 

0054 KESERŰ István: A rendvédelmi szervek új-

jászervezése és tevékenysége az első világháború 

és a forradalmak után (1919-1924)………………. 

 
 

0055 KOMÁROMI Gábor: A Magyar Királyi Csend-

őrség szervezeti változásai 1919 és 1925 között……. 

 
 

0056 SZAKÁLY Sándor: Egy életút vázlata Osváth 

László……………………………………………... 

 

A két világháború közötti Magyar Király-

ság rendvédelme 

V.évf.(1995) 6.sz. 

 
 

0057 BACSA Gábor: Határrend és határforgalom 

Magyarország déli határán (1921-1941)….……… 
 

0058 BONHARDT Attila: Egy rendvédelmi szerv 

mögé rejtett honvédségi alakulat rövid története (A 

M. Kir. Államrendőrség központi újonciskolája)…… 

 
 

0059 BOTOS János: A Magyar Királyi Belügymi-

nisztérium és egy klasszikus belügyminiszter a két vi-

lágháború között……………………………………. 

 
 

0060 FAZAKAS László: A Magyar Királyi Testőr-

ség, a Magyar Királyi Koronaőrség és a Magyar 

Királyi Képviselőházi Őrség a két világháború kö-

zött……………………………………………….. 

 
 

0061 JOÓ Gábor: A vámhivatalok és a pénzügy-

őrség a két világháború között…………………… 

 
 

0062 KEDVES Gyula: Paraszti fegyverből díszjel-

vény (a testőr- illetve koronaőr-alabárd kialakulá-

sának története)…………………………………... 

 
 

0063 KISS István Géza: A déli határőrizet kiala-

kulása és sajátosságai Trianon után………………. 

 
 

0064 LUGOSI József: A rendvédelmi testületek 

fegyverei 1868-1918……………………………... 

 
 

0065 MEZEY Barna: Rendvédelmi jog a két vi-

lágháború között…………………………….…… 

 
 

0066 PARÁDI József: A magyar állam határőrizete 

a két világháború között………………………….. 

 
 

0067 RÁCZ Lajos: A fővárosi rendőrség működé-

se a két világháború között……………………….. 

 
 

0068 RAVASZ István: A Magyar Királyi Honvéd-

ség karhatalmi jogosultságai……………………... 

 
 

 

76.p. 
 

 

 

80.p. 
 

 

 

 

83.p. 
 

 

 

90.p. 
 

 

 

92-95.p. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

5.p. 
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16.p. 
 

 

 

 

 

27.p. 
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0069 SÁGVÁRI György: A rendvédelmi testületek egyenru-

házata a két világháború között Magyarországon…………. 

 
 

0070 SOMORJAI Béla: A Magyar Királyi Koronaőrség 

helytállása a korona és a koronázási ékszerek megőrzé-

sében (1944-1945)………………………………………. 

 
 

0071 SUBA János: A terület-visszacsatolások határkije-

lölő munkálatai 1938 és 1941 között…………………… 

 
 

0072 SZAKÁCS Gábor: A rendőrképzés helyzete a két 

világháború között………………………………………. 

 
 

0073 SZAKÁLY Sándor: A Magyar Királyi Csendőrség 

1919-1941………………………………………………. 

 
 

Háborúból diktatúrába 

VI.évf.(1996) 7.sz. 
 

0074 BACSA Gábor: Határőrizet a Dráva mentén a Mu-

raköz megszállása után…………..................................... 

 
 

0075 DETTNÉ LÉGRÁDY Ilona: A Vám- és Pénzügyőr-

ség 1940 és 45 között………........................................... 

 
 

0076 ERNYES Mihály: A rendőrség újjászervezése Pécs-

Baranyában 1944-1946…………….…………………… 

 
 

0077 FAZAKAS László: A Nemzetgyűlési Őrség és a 

köztársasági elnök testőrsége szervezete és tevékenysége 

1945-1950………………………………………………. 

 
 

0078 GÁSPÁR László: A határőrizet szervezeti változá-

sai 1945 és 1950 között……….….................................... 

 
 

0079 KESERŰ István: Rendőrség és csendőrség Ma-

gyarország hadba lépésétől a hadműveletek befejezéséig… 

 
 

0080 KISS István Géza: A magyar rendvédelem-történet 

hagyományai, muzeális emléktárgyainak gyűjtése, feldol-

gozása, bemutatása egy leendő magyar rvt. Múzeumban…. 

 
 

0081 LŐRINCZ József: Büntetőpolitika és börtönügy a 

koalíciós korszakban (1945-1949).……………………... 

 
 

0082 MEZEY Barna: Törvényesség és rendvédelem 

Magyarországon (1945-1949)………………………… 

 
 

0083 NAGY György: A határforgalom és ellenőrzése 

1945-1950 között…………….......................................... 

 
 

0084 PARÁDI József: A magyar rendvédelem sajátossá-

gai és fejlődési periódusai a második világháború előtt 

és után….………………………………………………. 

 
 

0085 RAVASZ István: A Kárpát-medence hadászati je-

lentősége a II. világháború végéig……………………… 

 
 

0086 SUBA János: Magyarország határainak kijelölése 

az 1947. évi párizsi békeszerződés alapján……………... 
 

 

89.p. 

 

 
 
 

 

94.p. 
 

 

 

98.p. 
 

 

 

104.p. 
 

 
 
 

 

122-129.p. 

 

 

 
 

 
6.p. 

 

 

 

12.p. 
 

 

 

17.p. 
 

 

 
 

24.p. 
 

 

 

29.p. 
 
 

 

 

35.p. 
 

 

 

 

46.p. 
 

 
 

52.p. 
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68.p. 
 

 

 

 

80.p. 
 

 

 

90.p. 
 

 
 

98-107.p. 

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 jogáról 1881-1914………… 

 
 

0089 CSÓKA Ferenc: Csendőrség és hírszerzés 

1930-1945……..…………………………………. 

 
 

0090 DOMOKOS Sándor: A Kanadai Királyi Lo-

vas Csendőrség……….……................................... 

 
 

0091 ERNYES Mihály: Pandúrság helyett csendőr-

ség Baranyában………………………………….. 

 
 

0092 FAZEKAS Csaba: A csendőrség és a törté-

nelmi egyházak kapcsolatai a Horthy-korszakban 

az el nem ismert felekezetek kezelése tükrében…. 

 
 

0093 FORRÓ János: A csendőrkerület rendvédel-

mi tevékenységének értékelése…………………... 

 
 

0094 KAISER Ferenc: Az őrs mindennapi élete… 

 
 

0095 KESERŰ István: A Magyar Királyi Csendőr-

ség a második világháború hadműveleteiben……. 

 
 

0096 KISS Gábor: Csendőrök az emigrációban…. 

 
 

0097 KISS István Géza: A Magyar Királyi 

Csendőrség hagyományai, muzeális emlékanyaga-

inak őrzési helyei hazánkban és külföldön………. 

 
 

0098 KOVÁCS Jenő: Hadifogságom éveiről……... 

 
 

0099 LUGOSI József: A Werndl fegyverek………. 

 
 

0100 ŐRY Károly: Maréchaussée-tól a Gendar-

merie Nationale-ig (A francia csendőrség történeti 

előzményei)………………………………………. 

 
 

0101 PARÁDI József: A Magyar Királyi Csendőr-

ség megalakulása és működése 1881-1918………. 

 
 

0102 RAVASZ István: Csendőrpuccs vagy zászló-

szentelés? A budapesti deportálások leállítása….. 

 
 

0103 SALLAI János: A határszéli csendőrség 

fegyverhasználata………………………………… 

 

0104 SUBA János: A Magyar Királyi Csendőrség 

szerepe az északi demarkációs vonalon 1919-1923 

 
 

0105 SZAKÁLY Sándor: A Magyar Királyi 

Csendőrség 1919-1941…………………………… 
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0106 SZELEI József: Katonából csendőr, csendőrből jár-

őrvezető…………………………………………………. 

 
 

0107 ZACHAR József: Fejezetek az osztrák csendőrség 

történetéből………………………...………….………... 

 
 

0108 ZEIDLER Sándor: A m. kir. Csendőrség rendfoko-

zati rendszere és jelvényei….…………………………… 

 

Gazdasági rendvédelmünk a XIX-XX. században. 

VIII.évf.(1998) 9.sz. 
 

0109 JOÓ Gábor: Emlékezés gróf Lónyai Menyhért 

pénzügyminiszterre…………………………………… 

 
 

0110 KISS István Géza: A Magyar Királyi Pénzügy-

őrség feladatai a gazdasági rendvédelemben a két világ-

háború közötti időszakban……………………………… 

 
 

0111 KÖVESI László: Rendőri nyugdíjpénztárak tegnap 

és ma, szociális gondoskodás…………………………... 

 
 

0112 PARÁDI József: A magyar határőrizet teendői a 

nemzetgazdaság védelme terén az Osztrák-Magyar 

Monarchiában és a két világháború közötti Magyar 

Királyságban.............................................................. 

 
 

0113 FORRÓ János: A székesfehérvári csendőrkerület 

teendői a vagyon elleni bűncselekmények megelőzésé-

ben és felderítésében……………………………………. 

 
 

0114 KAISER Ferenc: A csendőr őrs gazdaságvédelem-

mel kapcsolatos feladatai a két világháború között…….. 

 
 

0115 SIMON Ferenc: A Magyar Királyi Csendőrség szol-

gálati teendői a vagyonbiztonság ellen irányuló bűncselek-

mények megelőzésében és felderítésében…………………. 

 
 

0116 SUBA János: A m. kir. Honvédség és az rv. szervek 

feladatai a Magyarországon átmenő német vasúti szállítmá-

nyok szabotázs elleni védelmében a II. vh. alatt…………….. 

 
 

0117 SZABÓ József János: Egy vádalku tanulságai a 

XIX. század magyar bűnüldözésében…………………... 

 
 

0118 SZIKINGER István: A gazdaság védelmének ta-

pasztalatai Németországban……………………………. 

 
 

0119 KISS István Géza: A vámhivatalok a két világhá-

ború közötti Magyar Királyságban……………………... 

 
 

0120 ŐRY Károly: A Vörös Őrség gazdaságvédelmi fel-

adatai…………………………………………………… 

 
 

0121 PARÁDI József: A dualizmus kori magyar pénz-

ügyőrség és Vámhivatalok……………………………… 

 
 

0122 SALAMON Iván: Egyenruha, kényelem, demokrá-

cia és gazdasági kihatásai 1868-1993…………………... 
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0123 BACSA Gábor: Gazdaságvédelem az 1920-

as években a déli határ mentén…………………... 

 
 

0124 KESERŰ István: A határőrség szerepe az or-

szág gazdaságának védelmében………………….. 

 
 

0125 KOVÁCS Gyula: A magyar határőrség aktuális 

gazdaságvédelmi feladatai a határforgalom ellen-

őrzésében…………………………………………. 

 
 

0126 NAGY György: A magyar határőrizet (kie-

melten a hforg. ell.) szervek gazdasági rendvé-

delmi feladatainak jellemző sajátosságai a '40-es 

évek második felétől……………………………... 

 
 

0127 SALLAI János: A Magyar Királyi Vámőrség 

gazdaságvédelmi feladatainak tükröződése a kora-

beli szabályzatokban……………………………... 

 
 

A nyugati rendvédelem hatása a XIX-XX. szá-

zad magyar rendvédelmére 

IX.évf.(1999) 10.sz. 
 

0128 BACSA Gábor: A tájékoztató ("T") szervek 

és a Magyar Királyi Vámőrség………………….. 

 
 

0129 TAMÁSKA Endre: Egy csendőr őrs országos 

tekintélye………………………………………… 

 
 

0130 BOBÁK Artúr: A magánnyomozás története 

 
 

0131 BOTOS János: Szemere Bertalan, az első fe-

lelős magyar kormány belügyminisztere………… 

 
 

0132 CSAPÓ Csaba: Gr. RÁDAY Gedeon és a sze-

gedi királyi biztosság…………………………….. 

 
 

0133 DAVOLA József: A katonai rendőrség bemu-

tatása……………………………………………… 

 
 

0134 DOMOKOS Sándor: A polgári rendőrség 

korszerű alapelvei………………………………… 

 
 

0135 FAZAKAS László: Szemere Bertalan ifjú évei 

 
 

0136 GEBHARDT, Helmut: Die Österreichische 

Gendarmerie in der XX. Jahrhundert…….………. 

 
 

0137 KESERŰ István: A rendvédelmi szervek új-

jászervezése 1919 és 1924 között………………... 

 
 

0138 KISS István Géza: Szociális kérdések és 

azok megoldásai a Magyar Királyi Pénzügyőrség-

ben……………………………………………….. 

 
 

0139 KÓSA László: Rendőrség Budán, Pesten és 

Budapesten 1849 és 1882 között…………………. 
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0140 KÓSA László: A közúti közlekedés rendjének szabá-

lyozása 1872-től napjainkig, különös tekintettel Budapestre… 

 
 

0141 KÖVESI László: Szociálpolitikai érzékenység a 

rendőri és a BM szerveknél 1990-től napjainkig……….. 

 
 

0142 LŐRINCZ József: Szemere Bertalan és a börtönügy 

 
 

0143 PARÁDI József: A Magyar Királyság rendvédelme 

(1867-1919)………......................................................... 

 
 

0144 RAVASZ István: A nyilas rendvédelmi testületek… 

 
 

0145 SALLAI János: Francia, osztrák, magyar csendőr-

ség fegyverhasználata a XIX. században……………….. 

 
 

0146 SIMON Ferenc: Egy kiérdemelt emlékbélyeg és 

egy nem érdemelt megbélyegzés története…………….. 

 
 

0147 SIMON Sándor: Cegléd város rendvédelme a 

XVIII-XIX. században…………………………………. 

 
 

0148 SUBA János: A határszéli forgalom szabályozása 

Magyarországon a XIX.-XX. században………………. 

 
 

0149 SZIKINGER István: Az angolszász rendvédelem 

fejlődésének tendenciái a XIX. századtól napjainkig….. 

 
 

0150 SZŰCS János: A francia csendőrség helye, felada-

tai napjainkban…………………………………………. 

 
 

0151 VASS Ferenc: A magyar útlevélrendészet történe-

tének változási folyamatai és fejlődésének tendenciái 

1903-tól napjainkig…………………………………….. 

 
 

0152 ZACHAR József: Az osztrák rendvédelmi modell 

történelmi gyökerei…………………………………….. 

 
 

Szabad mozgás a Kárpát-medencében 

X.évf.(2000) 11.sz. 
 

0153 BACSA Gábor: Magyar és jugoszláv optánsok ha-

tárátlépése………………………………………………. 

 
 

0154 BENCSIK Péter: Az útlevélügy jogi szabályozásá-

nak változásai és hatásuk a határforgalomra 1903-1941.. 

 
 

0155 CSAPÓ Csaba: Utazási okmányok az 1880-as években... 

 
 

0156 DAVOLA József: A Magyar Királyi Csendőrség ha-

tárőrizeti feladatai 1912-ben……………………………. 

 
 

0157 KISS István Géza: A határszéli Magyar Királyi 

Pénzügyőr szakaszok áttelepítése a területi visszacsato-

lások után………………………………………………. 

 
 

0158 NAGY György: A határforgalom változásai és az 

azt meghatározó főbb tényezők a nyolcvanas évektől 

napjainkig. A határforgalom……………………………. 
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0159 PARÁDI József: Határőrizet és kishatárforga-

lom a dualizmus alatt és a két világháború között 

 
 

0160 RAVASZ Dezső: A magyar-román határ hiva-

talos és nem hivatalos átjárhatósága…………….. 

 
 

0161 SUBA János: Utazási okmányok az I. és a II. 

világ-háborúban………………………………….. 

 
 

0162 SUBA János: A budapesti folyamat története 

 
 

0163 ZINNER Tibor: Az embertelen kollektivitás dia-

dala: A magyarországi németek 1945 utáni kitelepítése 

 
 

A közigazgatás, a véderő és a rendvédelem kapcso-

latának változásai a polgári magyar állam 

időszakában 

X.évf.(2000) 12.sz. 
 

0164 DÁNOS Valér: Rendőrség és szociológia 

avagy rendőrszociológia…………………………. 

 
 

0165 FINSZTER Géza: Honvédelem - rendvédelem 

 
 

0166 NAGY György: Kapcsolatkeresés a rendé-

szet, a rendvédelem és a határrendészet között….. 

 
 

0167 PARÁDI József: A rendvédelmi diszciplína 

Magyarországon…………………………………. 

 
 

0168 SUBA JÁNOS: A kartográfia és a rendvédelem 

 
 

0169 ZACHAR József: Rendvédelem és történelemtudomány 

 
 

0170 BACSA Gábor: A határőrizeti szervek 

együttműködése a lakossággal, a rendvédelmi 

szervekkel és a hatóságokkal 1920-1940 között 

(Szemelvények Zalából)…………………………. 

 
 

0171 CSAPÓ Csaba: A Csendőrség és a városok (1881-1914) 

 
 

0172 DAVOLA József: A tábori csendőrség, mint a 

Katonai Rendőrség elődje……………………….. 

 
 

0173 ERNYES Mihály: A véderő alkalmazása 

rendvédelmi feladatokra a dualizmus időszakában 

Pécsett……………………………………………. 

 
 

0174 FORRÓ János: A székesfehérvári csendőrke-

rület kapcsolata a közigazgatással……………….. 

 
 

0175 GEBHARDT, Helmut: Die militärische Orga-

nisation der österreichischen Gendarmerie von 

1849 bis 1918….…………………………………. 

 
 

0176 KÁLMÁN Zsolt — KÓSA László: A rend-

őrség és az önkormányzatok kapcsolata a rend-

szerváltás utáni években………………………… 
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0177 KESERŰ István: Együttműködés a Határőrség és 

egyéb szervek között (1945-1949)……………………… 

 
 

0178 KISS István Géza: A Magyar Királyi Pénzügyőrség 

helye és szerepe a kikötői rendszabályok betartásában vala-

mint a csempészet megakadályozásában…………………… 

 
 

0179 PARÁDI József: A rendvédelem, közigazgatás és a véd-

erő kapcsolata a kiegyezéstől a második világháborúig…….. 

 
 

0180 RAVASZ István: A német szövetségi rendszer a II. vi-

lágháború időszakában…………………………………….. 

 
 

0181 SIMON Sándor: Cegléd városában: a helyi köz-

igazgatás és a rendvédelem kapcsolata a neoabszolutiz-

mus és a dualizmus időszakában……………………….. 

 
 

0182 STEIB György: Az 1956-os Nemzetőrség és a köz-

hatalom kapcsolata Bonyhádon………………………… 

 
 

0183 SUBA János: A polgári Magyarország közi-

gazgatási beosztásának alakulása, a határváltozások tük-

rében 1867 és 1941 között……………………………… 

 
 

A közbiztonság közös európai örökségünk 

XI.évf.(2005) 13.sz. 
 

0184 BEBESI Zoltán: A kábítószer fogyasztás Magyarországon 

 
 

0185 BENCSIK Péter: A határforgalom szabályozása ha-

zánkban és a környező államokban 1903-1941………… 

 
 

0186 BODA József: A magyar rendvédelmi erők szerepe 

a békefenntartásban…………………………………….. 

 
 

0187 BOTOS János: A belügyi tárca szerepe a magyar 

rendvédelem irányításában……………………………… 

 
 

0188 FAZAKAS László: Testőrségek, koronaőrségek, 

képviselőházi őrség 1867-1945………............................ 

 
 

0189 GÁSPÁR László: A határőrség szervezeti változá-

sai 1945-1956……..……………………………………. 

 
 

0190 KÓSA László – GOMBÁR Noémi: A bűnözés területi 

megoszlása a Kaposvári Rendőrkapitányság területén……. 

 
 

0191 NAGY György: A magyar állami határrendőrség 

1945-1946. évi újjászervezése …………………………. 

 
 

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 fej-

lődési tendenciái 1867-1950…………….……………… 

 
 

0194 PARÁDI József: Az Osztrák-Magyar Monarchia 

Magyarországi rendőrségei 1867-1919………………… 
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0195 PARÁDI József: A Magyar Királyság rendőr-

ségei 1920-1945….……………………………… 

 
 

0196 SUBA János: Felvidék határa 1938-1944…... 

 
 

0197 SUBA János: Magyar-horvát határszéli for-

galom 1941-1945……...………...……………….. 

 
 

0198 SUBA János: A szocialista határőrizet egyik 

eszköze, az aknazár………………………………. 

 
 

0199 TEKE András: Őrzés mint tevékenység a 

rendészet, rendvédelem rendszerében…………… 

 
 

Az ezeréves magyar rendvédelem 

XI.évf.(2005) 14.sz. 
 

0200 BODA József: Transformation-Coordination 

of Police In The Security Sector Reform Context. 

[A Rendőrség átalakítása-vezetése a biztonsági 

szektor reformjának tükrében]…………………… 

 
 

0201 BOTOS János: Szemere Bertalan az első fe-

lelős magyar kormány belügyminisztere………… 

 
 

0202 CSAPÓ Csaba: RÁDAY Gedeon és a szegedi 

várbörtön foglyai……………………..…………... 

 
 

0203 ERNYES Mihály: Ezer éves rendvédelem a 

rendőrségek államosítása tükrében………………. 

 
 

0204 FAZAKAS László: A korona őrzése, a korona 

őrök, a koronaőrség………………………………. 

 
 

0205 FORRÓ János: A Kádár rendszer Belügyminisz-

tériuma………………………………………………. 

 
 

0206 GÁSPÁR László: A magyar határőrizet fejlő-

dési tendenciái 1945-1949……...………………… 

 
 

0207 GEBHARDT Helmut: Die Sicherheitsorga-

nisation von 1918 bis 1938………………………. 

 
 

0208 LŐRINCZ József: A hazai büntetésvégrehaj-

tás fejlődése a kiegyezéstől napjainkig…………... 

 
 

0209 Maximilian EDELBACHER – Harald SEYRL: 

Die Wiener Polizei von der Österreichisch-Ungar-

ischen Monarchie zur Republik………………….. 

 
 

0210 NAGY György: Egy történelmi kuriózum, 

gróf SZÉCHENYI István 1834. évi egyik utazásának 

dokumentuma……………………………………. 

 
 

0211 NAGY József: A magyar határőrség tevé-

kenysége a csehszlovákiai bevonulás időszakában 

 
 

0212 PARÁDI József: Az európai rendvédelem tör-

ténete…………………………..…………............. 
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0213 PARÁDI József: A határszéli csendőrség állambiz-

tonsági feladatai………………………………………… 

 
 

0214 PARÁDI József: A Kárpát-medencét érintő Ma-

gyarországon kívüli határőrizeti formák a német-osztrák 

modell kivételével…………………................................ 

 
 

0215 SUBA János: A történelmi Magyarország államha-

táráról szóló törvények…………………………………. 

 
 

0216 SUBA János: Az államhatár és határjelei…............. 

 
 

0217 SUBA János: Államhatár elméletek a XIX.-XX. 

századi szakirodalomban……………………………… 

 
 

0218 SUBA János: A honvédelmi határsáv Magyaror-

szágon 1939-1945 között……………………………… 

 
 

0219 SZABÓ József János: Határvadász alakulatok sze-

repe az Árpád-vonal védelmében…….…........................ 

 
 

0220 ZACHAR József: A Habsburg-hatalom és a magyar 

rendvédelem……..……………………………………… 

 
 

REPERTÓRIUM 

1990-2000, 1-12. szám 

XI.évf. (2006) 1. különszám 
 

Előszó…………………………………………………… 
 

Bemutatkozik a Szemere Bertalan Magyar Rendvéde-

lem-történeti Tudományos Társaság………..................... 
 

A periodika szerkesztői…………………………………. 
 

A repertórium felépítése………………………………… 
 

Tanulmányok megjelenés szerint……………….............. 
 

Tanulmányok szerzők szerint…………………………… 
 

Tanulmányok cím szerint……………………….............. 
 

Tanulmányok kronológia szerint……………………….. 
 

Tanulmányok téma szerint……………………………… 
 

Recenziók……………………………………………….. 

 
Az európai és a magyar rendvédelem 

a XIX-XX. században 

XII.évf.(2007) 15.sz. 
 

0221 BACSA Gábor: Rendőrség Nagykanizsán 1920-ig, 

az államosításig…….…………………………………… 

 
 

0222 BENCSIK Péter: A kivándorlás jogi szabályozása 

1903 és 1914 között…………………….......................... 

 
 

0223 ERNYES Mihály: A magyar rendőri szakirodalom 

kezdetei…………………………………………………. 

 
 

0224 FAZAKAS László: A magyar Szent Korona őrzésé-

nek története 1945-től 2000-ig………………………….. 

 
 

0225 HEGEDŰS Ernő: A koronaőrzés történetének egyházi és 

bizalmi korszaka (1000-1464)……………………………….. 
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0226 HUDRA László: A budapesti Fiumei úti pénzügyőr 

laktanya. (Szemelvények az 1930-as és 1940-es évekből, 

különös tekintettel a Pénzügyőrségi Múzeum történetére)… 

 
 

0227 LŐRINCZ József: Harmonizációs törekvések 

és problémák a magyar börtönügyben a rendszer-

változás időszakában……………………………... 

 
 

0228 NAGY György: A határrendészet, mint szerve-

zet helyének keresése az államszervezet rendszerében.. 

 
 

0229 NAGY József: Határőrizetünkkel szembeni 

kihívások az 1990-es években…………………… 

 
 

0230 PARÁDI József: A magyar határőrizet tere a 

kiegyezéstől a II. vh-ig…………………………… 

 
 

0231 PARÁDI József: Magyar Királyi Határrend-

őrség……………………………………………… 

 
 

0232 PARÁDI József: Az útlevelek és útlevél el-

lenőrző szervek a két világháború közötti Magyar 

Királyságban……………………………………... 

 
 

0233 SIMON F. Nándor: Villantás egy témára: sé-

ta egy útlevél körül………………………………. 

 
 

0234 SIMON Sándor: Cegléd város rendvédelmi 
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0243 BODA József: A nemzetközi oktatás és képzés tör-

ténete a magyar rendvédelmi szerveknél……………….. 

 
 

0244 BODA József: A terrorizmus rövid története…………... 

 
 

0245 BOTOS János: A Belügyminisztérium tevékenysé-

gének főbb jellemzői 1912-1926 között………………… 
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szere………………………………….............................. 

 
 

0254 ifj. PERJÉSI György: A Magyar Királyi Csendőr-
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0304 SUBA János: A magyar - román határ pontosítása…… 
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	002 BERKI.pdf
	Azóta minden évben, Halottak napján a Magyar Tűzoltó Szövetség és a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma gyertyagyújtással és koszorúzással emlékezik meg a Fiumei úti sírkertben örök nyugalomra helyezett tűzoltókról.
	A sírok megóvása érdekében a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma és a Magyar Tűzoltó Szövetség Hagyományőrző Bizottsága kezdeményezte a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságnál a Fiumei Úti Sírkertben nyugvó jeles tűzoltók sírjának védetté nyilvání...
	A nemzeti sírkertbe sorolás a magyar nemzet megbecsülését, tiszteletét és köszönetét fejezi ki a sírban nyugvók számára, egyben olyan jogszabályi védettséget biztosít, amely megakadályozza a sírhely felszámolását.28
	A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2018 márciusi ülésén megtárgyalta a Magyar Tűzoltó Szövetség és a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának kezdeményezésére a Fiumei Úti Sírkertben nyugvó jeles tűzoltók sírjának védetté nyilvánítása ügyében be...
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	0498                                                                       Suba János*
	Az 1968. évi csehszlovákiai bevonulás magyar kontingensének térképellátása
	(Provision of Maps in the Hungarian Contingent in the 1968 Invasion of Czechoslovakia)

	007 ZÉTÉNYI.pdf
	0500                                                                             Zétényi Zsolt*
	A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye
	(Controversy Surrounding the Soviet Heroes Memorial on Freedom Square)
	A törvény szövege szerint: „A magyar törvényhozás eltelve a kegyelet érzéseivel azoknak a szovjet-orosz katonáknak hősi emléke iránt, akik a demokratikus Magyar Köztársaság kivívásáért magyar földön életüket áldozták, a hősiességüket hirdető katonai e...
	1. § (1) A szovjet-orosz katonai emlékművek elhelyezésére és hősi temetők céljaira szolgáló területeket - amennyiben azok nem közterületek - a község (város) köteles tulajdonul megszerezni. E végből kisajátításnak is helye van. Az ingatlan kisajátítás...
	(2) A megszerzéssel kapcsolatban felmerülő költségek azt a községet (várost) terhelik, amelynek területén a szovjet-orosz emlékmű áll vagy a hősi temető fekszik.
	2. § Minden község (város) köteles a területén lévő szovjet-orosz katonai emlékművet, hősi temetőt és sírokat költségvetésének terhére gondozott állapotban tartani.”30
	Ebbe a körbe tartozik „a szovjet katonai emlékművek és hősi temetők céljára szolgáló ingatlanoknak községi (városi) tulajdonba vételéről” című 1949. évi törvényi szabályozás is.31

	a) »elesett orosz katonák és polgári áldozatok« (a továbbiakban: »elesett orosz katonák«):
	Oroszország és a volt Szovjetunió állampolgárai, akik az orosz és a volt szovjet Fegyveres Erők állományába tartoztak és a Magyar Köztársaság területén a háborúk következtében és a háború utáni időszakban elestek, vagy meghaltak;
	Oroszország és a volt Szovjetunió állampolgárai, akik hadifogságban vagy annak következtében a Magyar Köztársaság területén meghaltak;
	a volt Szovjetunió állampolgárai, akiket 1941. és 1945. között erőszakkal kényszermunkára a Magyar Köztársaság területére hurcoltak, vagy akaratuk ellenére ott tartózkodtak, és ez idő alatt meghaltak;
	b) »orosz katonák és polgári áldozatok temetkezési helyei« (a továbbiakban: »orosz katonák temetkezési helyei«):
	az elesett orosz katonák Magyar Köztársaság területén található temetkezési helyei, beleértve a temetőket, temetőparcellákat, valamint emlékműveket és más kegyeleti létesítményeket;”33
	2. Amennyiben a jelen Cikk 1. pontjának megfelelően rendelkezésre bocsátott földterületet fontos állami érdek miatt más célra kívánják hasznosítani, úgy az érdekelt Fél új - a jelen Cikk 1. pontja feltételeinek megfelelő - helyet biztosít a másik Fél ...
	3. Az új földterület kiválasztását és az újratemetést a Felek kölcsönös megegyezése alapján kell megvalósítani.
	Ilyen megegyezés hiányában az érdekelt Fél, a másik Fél hivatalos megkeresésétől számított 2 év elteltével, a katonai temetkezési helyek áthelyezésére saját törvényeinek és rendelkezéseinek megfelelő intézkedéseket hozhat.” 34
	1997-ben iktatták a magyar törvények közé a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaság között Moszkvában, 1991. XII. 6-án aláírt a baráti kapcsolatokról és együttműködésről szóló Szerződést, melynek szerves részét...
	A magyar és az orosz külügyminiszter levelében egyaránt olvasható, hogy „. . . abból a közös törekvésből kiindulva, hogy meghaladják a totalitarizmus örökségét és különösképpen elítélve a magyar nép demokratikus törekvéseit eltipró 1956. évi beavatkoz...
	A Magyarország és Oroszország közötti baráti kapcsolatokról és együttműködésről szóló szerződés a vizsgált téma szempontjából releváns része tartalmazza, hogy: „16. Cikk A Felek az európai hagyományok szellemében vállalják, hogy megőrzik és méltóan go...
	A hadrakelt fegyveres erők sebesültjei és betegei helyzetének javítására vonatkozóan Genfben, 1949. VIII. 12-én kelt Egyezmény is tartalmaz a témánk szempontjából elvi útmutatásoknak minősülő elemeket: „Az összeütköző Felek ezenkívül ügyelnek arra, ho...
	Rendelkezésünkre áll a tér fenntartási térképe és rajza, amelyben a szovjet hősi emlékmű és az eltávolított ereklyés országzászló egymáshoz való pontos térbeli viszonya is megállapítható az előbbiekben leírtak szerint. Az 1956-os magyar forradalom és ...

	A szerződés már idézett preambuluma egyértelműen utal arra, hogy a felek: „. . . meghaladják a totalitarizmus örökségét, különösképpen elítélve a magyar nép demokratikus törekvéseit eltipró 1956. évi beavatkozást Magyarországon.”48
	Figyelmet érdemel a magyar-orosz hadisírgondozó egyezmény, amely szerint „ . . . a felek tiszteletben tartják Magyarország és Oroszország népeinek nemzeti és vallási és egyéb hagyományait . . .”52
	A Szabadság téri hősi emlékmű esetén ugyanis már eredetileg, az emlékmű helyének kiválasztásakor Magyarország nemzeti, vallási, történelmi hagyományának határozott tudatos elutasításáról beszélhetünk, arról, hogy tudva helyezték el az emlékművet a mag...
	Ha a halottak nélküli emlékművet, amelyre bizonyosan nem vonatkoznak a nemzetközi humanitárius jogszabályok és a hadisír-egyezmény erre irányuló hatálya is vitatható, valamilyen oknál fogva temetkezési helynek tekintenénk, különösen, ha az orosz fél r...
	„Az új földterület kiválasztását és az újratemetést a Felek kölcsönös megegyezése alapján kell megvalósítani.”56 Minden lehetséges érvelést fel kell használni a megegyezés érdekében azért is, mert megegyezés esetén jelentősen lerövidülhet az emlékmű á...
	Felvethető a kérdés: nem jár-e nagyobb hátrányokkal Magyarország számára az emlékműügy, mint amekkora előnyökkel? Ez a kérdés a külpolitika és diplomácia kényszerpályáira, a nemzetközi realitásokra és a kis országok nagyhatalmakkal szemben történő  ér...
	Összefoglalás.
	3. A Szovjet hősi emlékmű áthelyezése megfelel azon megfontolásnak, amely határozott tartalmat kapott az Oroszországi Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaság és a Magyar Köztársaság közötti baráti kapcsolatokról és együttműködésről szóló, 1991. XII...
	104/1996. (VII. 16.) Korm. rendelet
	a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a háborúkban elesett katonák és polgári áldozatok emlékének megörökítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről szóló, Moszkvában, 1995. március 6-án aláírt Megállapodás kihirde...

	(A Megállapodás hatálybalépéséről szóló diplomáciai jegyzékváltás 1996. évi július hó 4. napján megtörtént.)
	1. § A Kormány e rendelettel a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a háborúkban elesett katonák és polgári áldozatok emlékének megörökítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről szóló, Moszkvában, 1995. március 6-á...
	2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:
	„Megállapodás  a Magyar Köztársaság Kormánya  és az Oroszországi Föderáció Kormánya között  a háborúkban elesett katonák és polgári áldozatok  emlékének megörökítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről

	A Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya (a továbbiakban: Felek)
	attól az elvtől vezérelve, miszerint a katonáknak, a hadifoglyoknak és más személyeknek, akik az I. és II. világháborúban, valamint a háborút követő időszakban elestek, vagy meghaltak, joguk van méltó sírhelyre, amelyek kialakítását és gondozását - a ...
	A jelen Megállapodás alkalmazásában az alábbi fogalmak jelentése a következő:
	a) „elesett orosz katonák és polgári áldozatok” (a továbbiakban: „elesett orosz katonák”):
	Oroszország és a volt Szovjetunió állampolgárai, akik az orosz és a volt szovjet Fegyveres Erők állományába tartoztak és a Magyar Köztársaság területén a háborúk következtében és a háború utáni időszakban elestek, vagy meghaltak;
	Oroszország és a volt Szovjetunió állampolgárai, akik hadifogságban vagy annak következtében a Magyar Köztársaság területén meghaltak;
	a volt Szovjetunió állampolgárai, akiket 1941. és 1945. között erőszakkal kényszermunkára a Magyar Köztársaság területére hurcoltak, vagy akaratuk ellenére ott tartózkodtak, és ez idő alatt meghaltak;
	b) „orosz katonák és polgári áldozatok temetkezési helyei” (a továbbiakban: „orosz katonák temetkezési helyei”):
	az elesett orosz katonák Magyar Köztársaság területén található temetkezési helyei, beleértve a temetőket, temetőparcellákat, valamint emlékműveket és más kegyeleti létesítményeket;
	c) „elesett magyar katonák és polgári áldozatok” (a továbbiakban: „elesett magyar katonák”):
	azok a magyar állampolgárok, akik a magyar Fegyveres Erők állományába tartoztak és a háborúk következtében, valamint a háborúkat követő időszakban az Oroszországi Föderáció területén elestek, vagy meghaltak;
	azok a magyar állampolgárok, akik hadifogságban vagy annak következtében az Oroszországi Föderáció területén meghaltak;
	azok a magyar állampolgárok, akiket 1944. és 1947. között erőszakkal kényszermunkára az Oroszországi Föderáció területére hurcoltak, vagy akaratuk ellenére ott tartózkodtak, és ez idő alatt meghaltak;
	d) „magyar katonák és polgári áldozatok temetkezési helyei” (a továbbiakban: „magyar katonák temetkezési helyei”):
	az elesett magyar katonáknak az Oroszországi Föderáció területén található temetkezési helyei, beleértve a temetőket, temetőparcellákat, valamint emlékműveket és más kegyeleti létesítményeket;
	e) „az a), b), c) és d) pontokban megfogalmazott személyek temetkezési helyeinek fenntartása és ápolása” (a továbbiakban: „katonai temetkezési helyek fenntartása és ápolása”):
	a katonai temetkezési helyek megőrzésének biztosítása, megfelelő állapotban való fenntartása és zölddel történő ellátása;
	f) „a katonai temetkezési helyek létesítése”:
	a katonai temetkezési helyek határainak kijelölése, emléktáblák, sírkövek, emlékművek vagy más kegyeleti létesítmények felállítása és egyéb szükséges intézkedések megtétele.
	1. A Felek a Magyar Köztársaság területén található orosz katonai temetkezési helyek és az Oroszországi Föderáció területén található magyar katonai temetkezési helyek feltárásával, nyilvántartásával, létesítésével és fenntartásával, valamint az elese...
	A Felek tiszteletben tartják Magyarország és Oroszország népeinek nemzeti, vallási és egyéb hagyományait, beleértve a sírok, az emlékművek és a kegyeleti létesítmények feliratozását.
	2. A Felek az általuk felhatalmazott szervek útján értesítik egymást a Magyar Köztársaság területén levő orosz katonai temetkezési helyek és az Oroszországi Föderáció területén található magyar katonai temetkezési helyek meglétéről, helyéről és diplom...
	Az újonnan feltárt temetkezési helyeknek a fent említett jegyzékbe történő felvételét a Felek közösen egyeztetve végzik el.
	3. A Felek kicserélik adataikat a harcokban elesett, a hadifogságban elhalálozott katonákról, valamint az erőszakkal kényszermunkára elhurcolt személyekről, illetve országaik területén található elhantolási helyeikről.
	4. A Felek biztosítják a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Föderáció területén levő, orosz, illetve magyar katonai temetkezési helyek, beleértve az emlékművek és más kegyeleti létesítmények védelmét és korlátlan időre szóló megőrzésük jogát.
	5. Mindegyik Fél biztosítja a diplomáciai testület tagjainak, az elesett orosz és magyar katonák rokonainak, valamint más egyéneknek és szervezett csoportoknak a katonai temetkezési helyek meglátogatásának lehetőségét, a kegyelet lerovásának céljából.
	1. A Felek térítésmentesen egymás használatára bocsátják a katonai temetkezési helyek és kegyeleti létesítmények által elfoglalt földterületeket arra az időre, amíg azok ilyen célt szolgálnak.
	2. Amennyiben a jelen Cikk 1. pontjának megfelelően rendelkezésre bocsátott földterületet fontos állami érdek miatt más célra kívánják hasznosítani, úgy az érdekelt Fél új - a jelen Cikk 1. pontja feltételeinek megfelelő - helyet biztosít a másik Fél ...
	3. Az új földterület kiválasztását és az újratemetést a Felek kölcsönös megegyezése alapján kell megvalósítani.
	Ilyen megegyezés hiányában az érdekelt Fél, a másik Fél hivatalos megkeresésétől számított 2 év elteltével, a katonai temetkezési helyek áthelyezésére saját törvényeinek és rendelkezéseinek megfelelő intézkedéseket hozhat.
	Az Oroszországi Föderáció területén található magyar és a Magyar Köztársaság területén lévő orosz katonai temetkezési helyek lakott területen kívül, az elesettek emlékének méltó helyen létesítendők. A Felek az ezzel kapcsolatos kérdések megoldása érde...
	1. Az elesett katonák földi maradványainak a szülőhelyen való újratemetés céljából történő exhumálása kizárólag az érdekelt Fél kérésére és a másik Fél beleegyezésével történik.
	2. Az orosz katonák a Magyar Köztársaság területén lévő és a magyar katonák az Oroszországi Föderáció területén lévő földi maradványai temetkezési helyének áthelyezése csak kivételes esetben, annak a Félnek a döntése alapján történhet, amely országána...
	3. A földi maradványok áthelyezése és újratemetése céljából elvégzendő exhumáláson jelen lehet azon ország képviselője, amely katonáinak földi maradványait kihantolják.
	1. Mindegyik Fél saját költségére biztosítja az országa területén található, a másik Fél részére felállított, katonai temetkezési helyek, beleértve az emlékművek és más kegyeleti létesítmények fenntartását és ápolását.
	2. Az elesett katonák földi maradványainak exhumálási, áthelyezési és katonai temetkezési helyek, többek között az újonnan feltártak kialakítási költségei azt a Felet terhelik, amelynek kérésére vagy döntése alapján ezekre a munkálatokra sor kerül.
	3. A katonai temetkezési helyek létesítésének módját, valamint a Felek közötti ezzel kapcsolatos kölcsönös elszámolásokat külön jegyzőkönyvekben határozzák meg.
	A Felek elősegítik az elesettek emlékének megőrzésén munkálkodó magyarországi és oroszországi egyesületek, alapítványok és társadalmi szervezetek erőfeszítéseit és együttműködését, beleértve a konkrét intézkedések megvalósítását szolgáló megállapodáso...
	1. A katonai temetkezési helyek kialakítására és a temetők és emlékművek gondozására szolgáló berendezések és szállító eszközök, illetve anyagok és kellékek a Magyar Köztársaság, illetve az Oroszországi Föderáció területére történő bevitelük során men...
	2. Az 1. pontban jelzett berendezések, szállító eszközök, anyagok és kellékek határokon keresztül történő áthaladását a vámszervek a Felek vámszabályai szerint ellenőrzik.
	A Felek a jelen Megállapodás megvalósítása, valamint a közös döntést igénylő kérdések és problémák rendezése érdekében kormányközi vegyes bizottságot hoznak létre.
	Mindegyik Fél kijelöli a jelen Megállapodásban foglaltak végrehajtásáért felelős meghatalmazott szervet, és erről diplomáciai úton tájékoztatja a másik Felet.
	A jelen Megállapodás nem érinti a Feleknek azon egyéb nemzetközi szerződésekben vállalt jogait és kötelezettségeit, melynek a Felek részesei.
	1. Jelen Megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor a Felek kölcsönösen értesítik egymást, hogy eleget tettek a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges, a belső törvényhozásuk által előírt követelményeknek.
	2. Jelen Megállapodás addig marad érvényben, amíg hat hónap el nem telik attól az időponttól kezdve, amikor az egyik Fél írásban értesíti a másik Felet a Megállapodás felmondásának szándékáról.
	Készült Moszkvában, 1995. március 6-án, két eredeti példányban, mindkettő magyar és orosz nyelven, mindkét szöveg azonos érvényű.
	3. § E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1996. július 4-től kell alkalmazni. Végrehajtásáról a honvédelmi miniszter gondoskodik.
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	A nemzeti sírkertbe sorolás a magyar nemzet megbecsülését, tiszteletét és köszönetét fejezi ki a sírban nyugvók számára, egyben olyan jogszabályi védettséget biztosít, amely megakadályozza a sírhely felszámolását.28
	A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2018 márciusi ülésén megtárgyalta a Magyar Tűzoltó Szövetség és a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának kezdeményezésére a Fiumei Úti Sírkertben nyugvó jeles tűzoltók sírjának védetté nyilvánítása ügyében be...
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	0500                                                                             Zétényi Zsolt*
	A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye
	(Controversy Surrounding the Soviet Heroes Memorial on Freedom Square)
	A törvény szövege szerint: „A magyar törvényhozás eltelve a kegyelet érzéseivel azoknak a szovjet-orosz katonáknak hősi emléke iránt, akik a demokratikus Magyar Köztársaság kivívásáért magyar földön életüket áldozták, a hősiességüket hirdető katonai e...
	1. § (1) A szovjet-orosz katonai emlékművek elhelyezésére és hősi temetők céljaira szolgáló területeket - amennyiben azok nem közterületek - a község (város) köteles tulajdonul megszerezni. E végből kisajátításnak is helye van. Az ingatlan kisajátítás...
	(2) A megszerzéssel kapcsolatban felmerülő költségek azt a községet (várost) terhelik, amelynek területén a szovjet-orosz emlékmű áll vagy a hősi temető fekszik.
	2. § Minden község (város) köteles a területén lévő szovjet-orosz katonai emlékművet, hősi temetőt és sírokat költségvetésének terhére gondozott állapotban tartani.”30
	Ebbe a körbe tartozik „a szovjet katonai emlékművek és hősi temetők céljára szolgáló ingatlanoknak községi (városi) tulajdonba vételéről” című 1949. évi törvényi szabályozás is.31

	a) »elesett orosz katonák és polgári áldozatok« (a továbbiakban: »elesett orosz katonák«):
	Oroszország és a volt Szovjetunió állampolgárai, akik az orosz és a volt szovjet Fegyveres Erők állományába tartoztak és a Magyar Köztársaság területén a háborúk következtében és a háború utáni időszakban elestek, vagy meghaltak;
	Oroszország és a volt Szovjetunió állampolgárai, akik hadifogságban vagy annak következtében a Magyar Köztársaság területén meghaltak;
	a volt Szovjetunió állampolgárai, akiket 1941. és 1945. között erőszakkal kényszermunkára a Magyar Köztársaság területére hurcoltak, vagy akaratuk ellenére ott tartózkodtak, és ez idő alatt meghaltak;
	b) »orosz katonák és polgári áldozatok temetkezési helyei« (a továbbiakban: »orosz katonák temetkezési helyei«):
	az elesett orosz katonák Magyar Köztársaság területén található temetkezési helyei, beleértve a temetőket, temetőparcellákat, valamint emlékműveket és más kegyeleti létesítményeket;”33
	2. Amennyiben a jelen Cikk 1. pontjának megfelelően rendelkezésre bocsátott földterületet fontos állami érdek miatt más célra kívánják hasznosítani, úgy az érdekelt Fél új - a jelen Cikk 1. pontja feltételeinek megfelelő - helyet biztosít a másik Fél ...
	3. Az új földterület kiválasztását és az újratemetést a Felek kölcsönös megegyezése alapján kell megvalósítani.
	Ilyen megegyezés hiányában az érdekelt Fél, a másik Fél hivatalos megkeresésétől számított 2 év elteltével, a katonai temetkezési helyek áthelyezésére saját törvényeinek és rendelkezéseinek megfelelő intézkedéseket hozhat.” 34
	1997-ben iktatták a magyar törvények közé a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaság között Moszkvában, 1991. XII. 6-án aláírt a baráti kapcsolatokról és együttműködésről szóló Szerződést, melynek szerves részét...
	A magyar és az orosz külügyminiszter levelében egyaránt olvasható, hogy „. . . abból a közös törekvésből kiindulva, hogy meghaladják a totalitarizmus örökségét és különösképpen elítélve a magyar nép demokratikus törekvéseit eltipró 1956. évi beavatkoz...
	A Magyarország és Oroszország közötti baráti kapcsolatokról és együttműködésről szóló szerződés a vizsgált téma szempontjából releváns része tartalmazza, hogy: „16. Cikk A Felek az európai hagyományok szellemében vállalják, hogy megőrzik és méltóan go...
	A hadrakelt fegyveres erők sebesültjei és betegei helyzetének javítására vonatkozóan Genfben, 1949. VIII. 12-én kelt Egyezmény is tartalmaz a témánk szempontjából elvi útmutatásoknak minősülő elemeket: „Az összeütköző Felek ezenkívül ügyelnek arra, ho...
	Rendelkezésünkre áll a tér fenntartási térképe és rajza, amelyben a szovjet hősi emlékmű és az eltávolított ereklyés országzászló egymáshoz való pontos térbeli viszonya is megállapítható az előbbiekben leírtak szerint. Az 1956-os magyar forradalom és ...

	A szerződés már idézett preambuluma egyértelműen utal arra, hogy a felek: „. . . meghaladják a totalitarizmus örökségét, különösképpen elítélve a magyar nép demokratikus törekvéseit eltipró 1956. évi beavatkozást Magyarországon.”48
	Figyelmet érdemel a magyar-orosz hadisírgondozó egyezmény, amely szerint „ . . . a felek tiszteletben tartják Magyarország és Oroszország népeinek nemzeti és vallási és egyéb hagyományait . . .”52
	A Szabadság téri hősi emlékmű esetén ugyanis már eredetileg, az emlékmű helyének kiválasztásakor Magyarország nemzeti, vallási, történelmi hagyományának határozott tudatos elutasításáról beszélhetünk, arról, hogy tudva helyezték el az emlékművet a mag...
	Ha a halottak nélküli emlékművet, amelyre bizonyosan nem vonatkoznak a nemzetközi humanitárius jogszabályok és a hadisír-egyezmény erre irányuló hatálya is vitatható, valamilyen oknál fogva temetkezési helynek tekintenénk, különösen, ha az orosz fél r...
	„Az új földterület kiválasztását és az újratemetést a Felek kölcsönös megegyezése alapján kell megvalósítani.”56 Minden lehetséges érvelést fel kell használni a megegyezés érdekében azért is, mert megegyezés esetén jelentősen lerövidülhet az emlékmű á...
	Felvethető a kérdés: nem jár-e nagyobb hátrányokkal Magyarország számára az emlékműügy, mint amekkora előnyökkel? Ez a kérdés a külpolitika és diplomácia kényszerpályáira, a nemzetközi realitásokra és a kis országok nagyhatalmakkal szemben történő  ér...
	Összefoglalás.
	3. A Szovjet hősi emlékmű áthelyezése megfelel azon megfontolásnak, amely határozott tartalmat kapott az Oroszországi Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaság és a Magyar Köztársaság közötti baráti kapcsolatokról és együttműködésről szóló, 1991. XII...
	104/1996. (VII. 16.) Korm. rendelet
	a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a háborúkban elesett katonák és polgári áldozatok emlékének megörökítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről szóló, Moszkvában, 1995. március 6-án aláírt Megállapodás kihirde...

	(A Megállapodás hatálybalépéséről szóló diplomáciai jegyzékváltás 1996. évi július hó 4. napján megtörtént.)
	1. § A Kormány e rendelettel a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a háborúkban elesett katonák és polgári áldozatok emlékének megörökítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről szóló, Moszkvában, 1995. március 6-á...
	2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:
	„Megállapodás  a Magyar Köztársaság Kormánya  és az Oroszországi Föderáció Kormánya között  a háborúkban elesett katonák és polgári áldozatok  emlékének megörökítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről

	A Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya (a továbbiakban: Felek)
	attól az elvtől vezérelve, miszerint a katonáknak, a hadifoglyoknak és más személyeknek, akik az I. és II. világháborúban, valamint a háborút követő időszakban elestek, vagy meghaltak, joguk van méltó sírhelyre, amelyek kialakítását és gondozását - a ...
	A jelen Megállapodás alkalmazásában az alábbi fogalmak jelentése a következő:
	a) „elesett orosz katonák és polgári áldozatok” (a továbbiakban: „elesett orosz katonák”):
	Oroszország és a volt Szovjetunió állampolgárai, akik az orosz és a volt szovjet Fegyveres Erők állományába tartoztak és a Magyar Köztársaság területén a háborúk következtében és a háború utáni időszakban elestek, vagy meghaltak;
	Oroszország és a volt Szovjetunió állampolgárai, akik hadifogságban vagy annak következtében a Magyar Köztársaság területén meghaltak;
	a volt Szovjetunió állampolgárai, akiket 1941. és 1945. között erőszakkal kényszermunkára a Magyar Köztársaság területére hurcoltak, vagy akaratuk ellenére ott tartózkodtak, és ez idő alatt meghaltak;
	b) „orosz katonák és polgári áldozatok temetkezési helyei” (a továbbiakban: „orosz katonák temetkezési helyei”):
	az elesett orosz katonák Magyar Köztársaság területén található temetkezési helyei, beleértve a temetőket, temetőparcellákat, valamint emlékműveket és más kegyeleti létesítményeket;
	c) „elesett magyar katonák és polgári áldozatok” (a továbbiakban: „elesett magyar katonák”):
	azok a magyar állampolgárok, akik a magyar Fegyveres Erők állományába tartoztak és a háborúk következtében, valamint a háborúkat követő időszakban az Oroszországi Föderáció területén elestek, vagy meghaltak;
	azok a magyar állampolgárok, akik hadifogságban vagy annak következtében az Oroszországi Föderáció területén meghaltak;
	azok a magyar állampolgárok, akiket 1944. és 1947. között erőszakkal kényszermunkára az Oroszországi Föderáció területére hurcoltak, vagy akaratuk ellenére ott tartózkodtak, és ez idő alatt meghaltak;
	d) „magyar katonák és polgári áldozatok temetkezési helyei” (a továbbiakban: „magyar katonák temetkezési helyei”):
	az elesett magyar katonáknak az Oroszországi Föderáció területén található temetkezési helyei, beleértve a temetőket, temetőparcellákat, valamint emlékműveket és más kegyeleti létesítményeket;
	e) „az a), b), c) és d) pontokban megfogalmazott személyek temetkezési helyeinek fenntartása és ápolása” (a továbbiakban: „katonai temetkezési helyek fenntartása és ápolása”):
	a katonai temetkezési helyek megőrzésének biztosítása, megfelelő állapotban való fenntartása és zölddel történő ellátása;
	f) „a katonai temetkezési helyek létesítése”:
	a katonai temetkezési helyek határainak kijelölése, emléktáblák, sírkövek, emlékművek vagy más kegyeleti létesítmények felállítása és egyéb szükséges intézkedések megtétele.
	1. A Felek a Magyar Köztársaság területén található orosz katonai temetkezési helyek és az Oroszországi Föderáció területén található magyar katonai temetkezési helyek feltárásával, nyilvántartásával, létesítésével és fenntartásával, valamint az elese...
	A Felek tiszteletben tartják Magyarország és Oroszország népeinek nemzeti, vallási és egyéb hagyományait, beleértve a sírok, az emlékművek és a kegyeleti létesítmények feliratozását.
	2. A Felek az általuk felhatalmazott szervek útján értesítik egymást a Magyar Köztársaság területén levő orosz katonai temetkezési helyek és az Oroszországi Föderáció területén található magyar katonai temetkezési helyek meglétéről, helyéről és diplom...
	Az újonnan feltárt temetkezési helyeknek a fent említett jegyzékbe történő felvételét a Felek közösen egyeztetve végzik el.
	3. A Felek kicserélik adataikat a harcokban elesett, a hadifogságban elhalálozott katonákról, valamint az erőszakkal kényszermunkára elhurcolt személyekről, illetve országaik területén található elhantolási helyeikről.
	4. A Felek biztosítják a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Föderáció területén levő, orosz, illetve magyar katonai temetkezési helyek, beleértve az emlékművek és más kegyeleti létesítmények védelmét és korlátlan időre szóló megőrzésük jogát.
	5. Mindegyik Fél biztosítja a diplomáciai testület tagjainak, az elesett orosz és magyar katonák rokonainak, valamint más egyéneknek és szervezett csoportoknak a katonai temetkezési helyek meglátogatásának lehetőségét, a kegyelet lerovásának céljából.
	1. A Felek térítésmentesen egymás használatára bocsátják a katonai temetkezési helyek és kegyeleti létesítmények által elfoglalt földterületeket arra az időre, amíg azok ilyen célt szolgálnak.
	2. Amennyiben a jelen Cikk 1. pontjának megfelelően rendelkezésre bocsátott földterületet fontos állami érdek miatt más célra kívánják hasznosítani, úgy az érdekelt Fél új - a jelen Cikk 1. pontja feltételeinek megfelelő - helyet biztosít a másik Fél ...
	3. Az új földterület kiválasztását és az újratemetést a Felek kölcsönös megegyezése alapján kell megvalósítani.
	Ilyen megegyezés hiányában az érdekelt Fél, a másik Fél hivatalos megkeresésétől számított 2 év elteltével, a katonai temetkezési helyek áthelyezésére saját törvényeinek és rendelkezéseinek megfelelő intézkedéseket hozhat.
	Az Oroszországi Föderáció területén található magyar és a Magyar Köztársaság területén lévő orosz katonai temetkezési helyek lakott területen kívül, az elesettek emlékének méltó helyen létesítendők. A Felek az ezzel kapcsolatos kérdések megoldása érde...
	1. Az elesett katonák földi maradványainak a szülőhelyen való újratemetés céljából történő exhumálása kizárólag az érdekelt Fél kérésére és a másik Fél beleegyezésével történik.
	2. Az orosz katonák a Magyar Köztársaság területén lévő és a magyar katonák az Oroszországi Föderáció területén lévő földi maradványai temetkezési helyének áthelyezése csak kivételes esetben, annak a Félnek a döntése alapján történhet, amely országána...
	3. A földi maradványok áthelyezése és újratemetése céljából elvégzendő exhumáláson jelen lehet azon ország képviselője, amely katonáinak földi maradványait kihantolják.
	1. Mindegyik Fél saját költségére biztosítja az országa területén található, a másik Fél részére felállított, katonai temetkezési helyek, beleértve az emlékművek és más kegyeleti létesítmények fenntartását és ápolását.
	2. Az elesett katonák földi maradványainak exhumálási, áthelyezési és katonai temetkezési helyek, többek között az újonnan feltártak kialakítási költségei azt a Felet terhelik, amelynek kérésére vagy döntése alapján ezekre a munkálatokra sor kerül.
	3. A katonai temetkezési helyek létesítésének módját, valamint a Felek közötti ezzel kapcsolatos kölcsönös elszámolásokat külön jegyzőkönyvekben határozzák meg.
	A Felek elősegítik az elesettek emlékének megőrzésén munkálkodó magyarországi és oroszországi egyesületek, alapítványok és társadalmi szervezetek erőfeszítéseit és együttműködését, beleértve a konkrét intézkedések megvalósítását szolgáló megállapodáso...
	1. A katonai temetkezési helyek kialakítására és a temetők és emlékművek gondozására szolgáló berendezések és szállító eszközök, illetve anyagok és kellékek a Magyar Köztársaság, illetve az Oroszországi Föderáció területére történő bevitelük során men...
	2. Az 1. pontban jelzett berendezések, szállító eszközök, anyagok és kellékek határokon keresztül történő áthaladását a vámszervek a Felek vámszabályai szerint ellenőrzik.
	A Felek a jelen Megállapodás megvalósítása, valamint a közös döntést igénylő kérdések és problémák rendezése érdekében kormányközi vegyes bizottságot hoznak létre.
	Mindegyik Fél kijelöli a jelen Megállapodásban foglaltak végrehajtásáért felelős meghatalmazott szervet, és erről diplomáciai úton tájékoztatja a másik Felet.
	A jelen Megállapodás nem érinti a Feleknek azon egyéb nemzetközi szerződésekben vállalt jogait és kötelezettségeit, melynek a Felek részesei.
	1. Jelen Megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor a Felek kölcsönösen értesítik egymást, hogy eleget tettek a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges, a belső törvényhozásuk által előírt követelményeknek.
	2. Jelen Megállapodás addig marad érvényben, amíg hat hónap el nem telik attól az időponttól kezdve, amikor az egyik Fél írásban értesíti a másik Felet a Megállapodás felmondásának szándékáról.
	Készült Moszkvában, 1995. március 6-án, két eredeti példányban, mindkettő magyar és orosz nyelven, mindkét szöveg azonos érvényű.
	3. § E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1996. július 4-től kell alkalmazni. Végrehajtásáról a honvédelmi miniszter gondoskodik.
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	A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű ügye
	(Controversy Surrounding the Soviet Heroes Memorial on Freedom Square)
	A törvény szövege szerint: „A magyar törvényhozás eltelve a kegyelet érzéseivel azoknak a szovjet-orosz katonáknak hősi emléke iránt, akik a demokratikus Magyar Köztársaság kivívásáért magyar földön életüket áldozták, a hősiességüket hirdető katonai e...
	1. § (1) A szovjet-orosz katonai emlékművek elhelyezésére és hősi temetők céljaira szolgáló területeket - amennyiben azok nem közterületek - a község (város) köteles tulajdonul megszerezni. E végből kisajátításnak is helye van. Az ingatlan kisajátítás...
	(2) A megszerzéssel kapcsolatban felmerülő költségek azt a községet (várost) terhelik, amelynek területén a szovjet-orosz emlékmű áll vagy a hősi temető fekszik.
	2. § Minden község (város) köteles a területén lévő szovjet-orosz katonai emlékművet, hősi temetőt és sírokat költségvetésének terhére gondozott állapotban tartani.”30
	Ebbe a körbe tartozik „a szovjet katonai emlékművek és hősi temetők céljára szolgáló ingatlanoknak községi (városi) tulajdonba vételéről” című 1949. évi törvényi szabályozás is.31

	a) »elesett orosz katonák és polgári áldozatok« (a továbbiakban: »elesett orosz katonák«):
	Oroszország és a volt Szovjetunió állampolgárai, akik az orosz és a volt szovjet Fegyveres Erők állományába tartoztak és a Magyar Köztársaság területén a háborúk következtében és a háború utáni időszakban elestek, vagy meghaltak;
	Oroszország és a volt Szovjetunió állampolgárai, akik hadifogságban vagy annak következtében a Magyar Köztársaság területén meghaltak;
	a volt Szovjetunió állampolgárai, akiket 1941. és 1945. között erőszakkal kényszermunkára a Magyar Köztársaság területére hurcoltak, vagy akaratuk ellenére ott tartózkodtak, és ez idő alatt meghaltak;
	b) »orosz katonák és polgári áldozatok temetkezési helyei« (a továbbiakban: »orosz katonák temetkezési helyei«):
	az elesett orosz katonák Magyar Köztársaság területén található temetkezési helyei, beleértve a temetőket, temetőparcellákat, valamint emlékműveket és más kegyeleti létesítményeket;”33
	2. Amennyiben a jelen Cikk 1. pontjának megfelelően rendelkezésre bocsátott földterületet fontos állami érdek miatt más célra kívánják hasznosítani, úgy az érdekelt Fél új - a jelen Cikk 1. pontja feltételeinek megfelelő - helyet biztosít a másik Fél ...
	3. Az új földterület kiválasztását és az újratemetést a Felek kölcsönös megegyezése alapján kell megvalósítani.
	Ilyen megegyezés hiányában az érdekelt Fél, a másik Fél hivatalos megkeresésétől számított 2 év elteltével, a katonai temetkezési helyek áthelyezésére saját törvényeinek és rendelkezéseinek megfelelő intézkedéseket hozhat.” 34
	1997-ben iktatták a magyar törvények közé a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaság között Moszkvában, 1991. XII. 6-án aláírt a baráti kapcsolatokról és együttműködésről szóló Szerződést, melynek szerves részét...
	A magyar és az orosz külügyminiszter levelében egyaránt olvasható, hogy „. . . abból a közös törekvésből kiindulva, hogy meghaladják a totalitarizmus örökségét és különösképpen elítélve a magyar nép demokratikus törekvéseit eltipró 1956. évi beavatkoz...
	A Magyarország és Oroszország közötti baráti kapcsolatokról és együttműködésről szóló szerződés a vizsgált téma szempontjából releváns része tartalmazza, hogy: „16. Cikk A Felek az európai hagyományok szellemében vállalják, hogy megőrzik és méltóan go...
	A hadrakelt fegyveres erők sebesültjei és betegei helyzetének javítására vonatkozóan Genfben, 1949. VIII. 12-én kelt Egyezmény is tartalmaz a témánk szempontjából elvi útmutatásoknak minősülő elemeket: „Az összeütköző Felek ezenkívül ügyelnek arra, ho...
	Rendelkezésünkre áll a tér fenntartási térképe és rajza, amelyben a szovjet hősi emlékmű és az eltávolított ereklyés országzászló egymáshoz való pontos térbeli viszonya is megállapítható az előbbiekben leírtak szerint. Az 1956-os magyar forradalom és ...

	A szerződés már idézett preambuluma egyértelműen utal arra, hogy a felek: „. . . meghaladják a totalitarizmus örökségét, különösképpen elítélve a magyar nép demokratikus törekvéseit eltipró 1956. évi beavatkozást Magyarországon.”48
	Figyelmet érdemel a magyar-orosz hadisírgondozó egyezmény, amely szerint „ . . . a felek tiszteletben tartják Magyarország és Oroszország népeinek nemzeti és vallási és egyéb hagyományait . . .”52
	A Szabadság téri hősi emlékmű esetén ugyanis már eredetileg, az emlékmű helyének kiválasztásakor Magyarország nemzeti, vallási, történelmi hagyományának határozott tudatos elutasításáról beszélhetünk, arról, hogy tudva helyezték el az emlékművet a mag...
	Ha a halottak nélküli emlékművet, amelyre bizonyosan nem vonatkoznak a nemzetközi humanitárius jogszabályok és a hadisír-egyezmény erre irányuló hatálya is vitatható, valamilyen oknál fogva temetkezési helynek tekintenénk, különösen, ha az orosz fél r...
	„Az új földterület kiválasztását és az újratemetést a Felek kölcsönös megegyezése alapján kell megvalósítani.”56 Minden lehetséges érvelést fel kell használni a megegyezés érdekében azért is, mert megegyezés esetén jelentősen lerövidülhet az emlékmű á...
	Felvethető a kérdés: nem jár-e nagyobb hátrányokkal Magyarország számára az emlékműügy, mint amekkora előnyökkel? Ez a kérdés a külpolitika és diplomácia kényszerpályáira, a nemzetközi realitásokra és a kis országok nagyhatalmakkal szemben történő  ér...
	Összefoglalás.
	3. A Szovjet hősi emlékmű áthelyezése megfelel azon megfontolásnak, amely határozott tartalmat kapott az Oroszországi Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaság és a Magyar Köztársaság közötti baráti kapcsolatokról és együttműködésről szóló, 1991. XII...
	104/1996. (VII. 16.) Korm. rendelet
	a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a háborúkban elesett katonák és polgári áldozatok emlékének megörökítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről szóló, Moszkvában, 1995. március 6-án aláírt Megállapodás kihirde...

	(A Megállapodás hatálybalépéséről szóló diplomáciai jegyzékváltás 1996. évi július hó 4. napján megtörtént.)
	1. § A Kormány e rendelettel a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a háborúkban elesett katonák és polgári áldozatok emlékének megörökítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről szóló, Moszkvában, 1995. március 6-á...
	2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:
	„Megállapodás  a Magyar Köztársaság Kormánya  és az Oroszországi Föderáció Kormánya között  a háborúkban elesett katonák és polgári áldozatok  emlékének megörökítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről

	A Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya (a továbbiakban: Felek)
	attól az elvtől vezérelve, miszerint a katonáknak, a hadifoglyoknak és más személyeknek, akik az I. és II. világháborúban, valamint a háborút követő időszakban elestek, vagy meghaltak, joguk van méltó sírhelyre, amelyek kialakítását és gondozását - a ...
	A jelen Megállapodás alkalmazásában az alábbi fogalmak jelentése a következő:
	a) „elesett orosz katonák és polgári áldozatok” (a továbbiakban: „elesett orosz katonák”):
	Oroszország és a volt Szovjetunió állampolgárai, akik az orosz és a volt szovjet Fegyveres Erők állományába tartoztak és a Magyar Köztársaság területén a háborúk következtében és a háború utáni időszakban elestek, vagy meghaltak;
	Oroszország és a volt Szovjetunió állampolgárai, akik hadifogságban vagy annak következtében a Magyar Köztársaság területén meghaltak;
	a volt Szovjetunió állampolgárai, akiket 1941. és 1945. között erőszakkal kényszermunkára a Magyar Köztársaság területére hurcoltak, vagy akaratuk ellenére ott tartózkodtak, és ez idő alatt meghaltak;
	b) „orosz katonák és polgári áldozatok temetkezési helyei” (a továbbiakban: „orosz katonák temetkezési helyei”):
	az elesett orosz katonák Magyar Köztársaság területén található temetkezési helyei, beleértve a temetőket, temetőparcellákat, valamint emlékműveket és más kegyeleti létesítményeket;
	c) „elesett magyar katonák és polgári áldozatok” (a továbbiakban: „elesett magyar katonák”):
	azok a magyar állampolgárok, akik a magyar Fegyveres Erők állományába tartoztak és a háborúk következtében, valamint a háborúkat követő időszakban az Oroszországi Föderáció területén elestek, vagy meghaltak;
	azok a magyar állampolgárok, akik hadifogságban vagy annak következtében az Oroszországi Föderáció területén meghaltak;
	azok a magyar állampolgárok, akiket 1944. és 1947. között erőszakkal kényszermunkára az Oroszországi Föderáció területére hurcoltak, vagy akaratuk ellenére ott tartózkodtak, és ez idő alatt meghaltak;
	d) „magyar katonák és polgári áldozatok temetkezési helyei” (a továbbiakban: „magyar katonák temetkezési helyei”):
	az elesett magyar katonáknak az Oroszországi Föderáció területén található temetkezési helyei, beleértve a temetőket, temetőparcellákat, valamint emlékműveket és más kegyeleti létesítményeket;
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	1. A Felek a Magyar Köztársaság területén található orosz katonai temetkezési helyek és az Oroszországi Föderáció területén található magyar katonai temetkezési helyek feltárásával, nyilvántartásával, létesítésével és fenntartásával, valamint az elese...
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	2. A Felek az általuk felhatalmazott szervek útján értesítik egymást a Magyar Köztársaság területén levő orosz katonai temetkezési helyek és az Oroszországi Föderáció területén található magyar katonai temetkezési helyek meglétéről, helyéről és diplom...
	Az újonnan feltárt temetkezési helyeknek a fent említett jegyzékbe történő felvételét a Felek közösen egyeztetve végzik el.
	3. A Felek kicserélik adataikat a harcokban elesett, a hadifogságban elhalálozott katonákról, valamint az erőszakkal kényszermunkára elhurcolt személyekről, illetve országaik területén található elhantolási helyeikről.
	4. A Felek biztosítják a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Föderáció területén levő, orosz, illetve magyar katonai temetkezési helyek, beleértve az emlékművek és más kegyeleti létesítmények védelmét és korlátlan időre szóló megőrzésük jogát.
	5. Mindegyik Fél biztosítja a diplomáciai testület tagjainak, az elesett orosz és magyar katonák rokonainak, valamint más egyéneknek és szervezett csoportoknak a katonai temetkezési helyek meglátogatásának lehetőségét, a kegyelet lerovásának céljából.
	1. A Felek térítésmentesen egymás használatára bocsátják a katonai temetkezési helyek és kegyeleti létesítmények által elfoglalt földterületeket arra az időre, amíg azok ilyen célt szolgálnak.
	2. Amennyiben a jelen Cikk 1. pontjának megfelelően rendelkezésre bocsátott földterületet fontos állami érdek miatt más célra kívánják hasznosítani, úgy az érdekelt Fél új - a jelen Cikk 1. pontja feltételeinek megfelelő - helyet biztosít a másik Fél ...
	3. Az új földterület kiválasztását és az újratemetést a Felek kölcsönös megegyezése alapján kell megvalósítani.
	Ilyen megegyezés hiányában az érdekelt Fél, a másik Fél hivatalos megkeresésétől számított 2 év elteltével, a katonai temetkezési helyek áthelyezésére saját törvényeinek és rendelkezéseinek megfelelő intézkedéseket hozhat.
	Az Oroszországi Föderáció területén található magyar és a Magyar Köztársaság területén lévő orosz katonai temetkezési helyek lakott területen kívül, az elesettek emlékének méltó helyen létesítendők. A Felek az ezzel kapcsolatos kérdések megoldása érde...
	1. Az elesett katonák földi maradványainak a szülőhelyen való újratemetés céljából történő exhumálása kizárólag az érdekelt Fél kérésére és a másik Fél beleegyezésével történik.
	2. Az orosz katonák a Magyar Köztársaság területén lévő és a magyar katonák az Oroszországi Föderáció területén lévő földi maradványai temetkezési helyének áthelyezése csak kivételes esetben, annak a Félnek a döntése alapján történhet, amely országána...
	3. A földi maradványok áthelyezése és újratemetése céljából elvégzendő exhumáláson jelen lehet azon ország képviselője, amely katonáinak földi maradványait kihantolják.
	1. Mindegyik Fél saját költségére biztosítja az országa területén található, a másik Fél részére felállított, katonai temetkezési helyek, beleértve az emlékművek és más kegyeleti létesítmények fenntartását és ápolását.
	2. Az elesett katonák földi maradványainak exhumálási, áthelyezési és katonai temetkezési helyek, többek között az újonnan feltártak kialakítási költségei azt a Felet terhelik, amelynek kérésére vagy döntése alapján ezekre a munkálatokra sor kerül.
	3. A katonai temetkezési helyek létesítésének módját, valamint a Felek közötti ezzel kapcsolatos kölcsönös elszámolásokat külön jegyzőkönyvekben határozzák meg.
	A Felek elősegítik az elesettek emlékének megőrzésén munkálkodó magyarországi és oroszországi egyesületek, alapítványok és társadalmi szervezetek erőfeszítéseit és együttműködését, beleértve a konkrét intézkedések megvalósítását szolgáló megállapodáso...
	1. A katonai temetkezési helyek kialakítására és a temetők és emlékművek gondozására szolgáló berendezések és szállító eszközök, illetve anyagok és kellékek a Magyar Köztársaság, illetve az Oroszországi Föderáció területére történő bevitelük során men...
	2. Az 1. pontban jelzett berendezések, szállító eszközök, anyagok és kellékek határokon keresztül történő áthaladását a vámszervek a Felek vámszabályai szerint ellenőrzik.
	A Felek a jelen Megállapodás megvalósítása, valamint a közös döntést igénylő kérdések és problémák rendezése érdekében kormányközi vegyes bizottságot hoznak létre.
	Mindegyik Fél kijelöli a jelen Megállapodásban foglaltak végrehajtásáért felelős meghatalmazott szervet, és erről diplomáciai úton tájékoztatja a másik Felet.
	A jelen Megállapodás nem érinti a Feleknek azon egyéb nemzetközi szerződésekben vállalt jogait és kötelezettségeit, melynek a Felek részesei.
	1. Jelen Megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor a Felek kölcsönösen értesítik egymást, hogy eleget tettek a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges, a belső törvényhozásuk által előírt követelményeknek.
	2. Jelen Megállapodás addig marad érvényben, amíg hat hónap el nem telik attól az időponttól kezdve, amikor az egyik Fél írásban értesíti a másik Felet a Megállapodás felmondásának szándékáról.
	Készült Moszkvában, 1995. március 6-án, két eredeti példányban, mindkettő magyar és orosz nyelven, mindkét szöveg azonos érvényű.
	3. § E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1996. július 4-től kell alkalmazni. Végrehajtásáról a honvédelmi miniszter gondoskodik.
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	a) »elesett orosz katonák és polgári áldozatok« (a továbbiakban: »elesett orosz katonák«):
	Oroszország és a volt Szovjetunió állampolgárai, akik az orosz és a volt szovjet Fegyveres Erők állományába tartoztak és a Magyar Köztársaság területén a háborúk következtében és a háború utáni időszakban elestek, vagy meghaltak;
	Oroszország és a volt Szovjetunió állampolgárai, akik hadifogságban vagy annak következtében a Magyar Köztársaság területén meghaltak;
	a volt Szovjetunió állampolgárai, akiket 1941. és 1945. között erőszakkal kényszermunkára a Magyar Köztársaság területére hurcoltak, vagy akaratuk ellenére ott tartózkodtak, és ez idő alatt meghaltak;
	b) »orosz katonák és polgári áldozatok temetkezési helyei« (a továbbiakban: »orosz katonák temetkezési helyei«):
	az elesett orosz katonák Magyar Köztársaság területén található temetkezési helyei, beleértve a temetőket, temetőparcellákat, valamint emlékműveket és más kegyeleti létesítményeket;”33
	2. Amennyiben a jelen Cikk 1. pontjának megfelelően rendelkezésre bocsátott földterületet fontos állami érdek miatt más célra kívánják hasznosítani, úgy az érdekelt Fél új - a jelen Cikk 1. pontja feltételeinek megfelelő - helyet biztosít a másik Fél ...
	3. Az új földterület kiválasztását és az újratemetést a Felek kölcsönös megegyezése alapján kell megvalósítani.
	Ilyen megegyezés hiányában az érdekelt Fél, a másik Fél hivatalos megkeresésétől számított 2 év elteltével, a katonai temetkezési helyek áthelyezésére saját törvényeinek és rendelkezéseinek megfelelő intézkedéseket hozhat.” 34
	1997-ben iktatták a magyar törvények közé a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaság között Moszkvában, 1991. XII. 6-án aláírt a baráti kapcsolatokról és együttműködésről szóló Szerződést, melynek szerves részét...
	A magyar és az orosz külügyminiszter levelében egyaránt olvasható, hogy „. . . abból a közös törekvésből kiindulva, hogy meghaladják a totalitarizmus örökségét és különösképpen elítélve a magyar nép demokratikus törekvéseit eltipró 1956. évi beavatkoz...
	A Magyarország és Oroszország közötti baráti kapcsolatokról és együttműködésről szóló szerződés a vizsgált téma szempontjából releváns része tartalmazza, hogy: „16. Cikk A Felek az európai hagyományok szellemében vállalják, hogy megőrzik és méltóan go...
	A hadrakelt fegyveres erők sebesültjei és betegei helyzetének javítására vonatkozóan Genfben, 1949. VIII. 12-én kelt Egyezmény is tartalmaz a témánk szempontjából elvi útmutatásoknak minősülő elemeket: „Az összeütköző Felek ezenkívül ügyelnek arra, ho...
	Rendelkezésünkre áll a tér fenntartási térképe és rajza, amelyben a szovjet hősi emlékmű és az eltávolított ereklyés országzászló egymáshoz való pontos térbeli viszonya is megállapítható az előbbiekben leírtak szerint. Az 1956-os magyar forradalom és ...

	A szerződés már idézett preambuluma egyértelműen utal arra, hogy a felek: „. . . meghaladják a totalitarizmus örökségét, különösképpen elítélve a magyar nép demokratikus törekvéseit eltipró 1956. évi beavatkozást Magyarországon.”48
	Figyelmet érdemel a magyar-orosz hadisírgondozó egyezmény, amely szerint „ . . . a felek tiszteletben tartják Magyarország és Oroszország népeinek nemzeti és vallási és egyéb hagyományait . . .”52
	A Szabadság téri hősi emlékmű esetén ugyanis már eredetileg, az emlékmű helyének kiválasztásakor Magyarország nemzeti, vallási, történelmi hagyományának határozott tudatos elutasításáról beszélhetünk, arról, hogy tudva helyezték el az emlékművet a mag...
	Ha a halottak nélküli emlékművet, amelyre bizonyosan nem vonatkoznak a nemzetközi humanitárius jogszabályok és a hadisír-egyezmény erre irányuló hatálya is vitatható, valamilyen oknál fogva temetkezési helynek tekintenénk, különösen, ha az orosz fél r...
	„Az új földterület kiválasztását és az újratemetést a Felek kölcsönös megegyezése alapján kell megvalósítani.”56 Minden lehetséges érvelést fel kell használni a megegyezés érdekében azért is, mert megegyezés esetén jelentősen lerövidülhet az emlékmű á...
	Felvethető a kérdés: nem jár-e nagyobb hátrányokkal Magyarország számára az emlékműügy, mint amekkora előnyökkel? Ez a kérdés a külpolitika és diplomácia kényszerpályáira, a nemzetközi realitásokra és a kis országok nagyhatalmakkal szemben történő  ér...
	Összefoglalás.
	3. A Szovjet hősi emlékmű áthelyezése megfelel azon megfontolásnak, amely határozott tartalmat kapott az Oroszországi Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaság és a Magyar Köztársaság közötti baráti kapcsolatokról és együttműködésről szóló, 1991. XII...
	104/1996. (VII. 16.) Korm. rendelet
	a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a háborúkban elesett katonák és polgári áldozatok emlékének megörökítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről szóló, Moszkvában, 1995. március 6-án aláírt Megállapodás kihirde...

	(A Megállapodás hatálybalépéséről szóló diplomáciai jegyzékváltás 1996. évi július hó 4. napján megtörtént.)
	1. § A Kormány e rendelettel a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a háborúkban elesett katonák és polgári áldozatok emlékének megörökítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről szóló, Moszkvában, 1995. március 6-á...
	2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:
	„Megállapodás  a Magyar Köztársaság Kormánya  és az Oroszországi Föderáció Kormánya között  a háborúkban elesett katonák és polgári áldozatok  emlékének megörökítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről

	A Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya (a továbbiakban: Felek)
	attól az elvtől vezérelve, miszerint a katonáknak, a hadifoglyoknak és más személyeknek, akik az I. és II. világháborúban, valamint a háborút követő időszakban elestek, vagy meghaltak, joguk van méltó sírhelyre, amelyek kialakítását és gondozását - a ...
	A jelen Megállapodás alkalmazásában az alábbi fogalmak jelentése a következő:
	a) „elesett orosz katonák és polgári áldozatok” (a továbbiakban: „elesett orosz katonák”):
	Oroszország és a volt Szovjetunió állampolgárai, akik az orosz és a volt szovjet Fegyveres Erők állományába tartoztak és a Magyar Köztársaság területén a háborúk következtében és a háború utáni időszakban elestek, vagy meghaltak;
	Oroszország és a volt Szovjetunió állampolgárai, akik hadifogságban vagy annak következtében a Magyar Köztársaság területén meghaltak;
	a volt Szovjetunió állampolgárai, akiket 1941. és 1945. között erőszakkal kényszermunkára a Magyar Köztársaság területére hurcoltak, vagy akaratuk ellenére ott tartózkodtak, és ez idő alatt meghaltak;
	b) „orosz katonák és polgári áldozatok temetkezési helyei” (a továbbiakban: „orosz katonák temetkezési helyei”):
	az elesett orosz katonák Magyar Köztársaság területén található temetkezési helyei, beleértve a temetőket, temetőparcellákat, valamint emlékműveket és más kegyeleti létesítményeket;
	c) „elesett magyar katonák és polgári áldozatok” (a továbbiakban: „elesett magyar katonák”):
	azok a magyar állampolgárok, akik a magyar Fegyveres Erők állományába tartoztak és a háborúk következtében, valamint a háborúkat követő időszakban az Oroszországi Föderáció területén elestek, vagy meghaltak;
	azok a magyar állampolgárok, akik hadifogságban vagy annak következtében az Oroszországi Föderáció területén meghaltak;
	azok a magyar állampolgárok, akiket 1944. és 1947. között erőszakkal kényszermunkára az Oroszországi Föderáció területére hurcoltak, vagy akaratuk ellenére ott tartózkodtak, és ez idő alatt meghaltak;
	d) „magyar katonák és polgári áldozatok temetkezési helyei” (a továbbiakban: „magyar katonák temetkezési helyei”):
	az elesett magyar katonáknak az Oroszországi Föderáció területén található temetkezési helyei, beleértve a temetőket, temetőparcellákat, valamint emlékműveket és más kegyeleti létesítményeket;
	e) „az a), b), c) és d) pontokban megfogalmazott személyek temetkezési helyeinek fenntartása és ápolása” (a továbbiakban: „katonai temetkezési helyek fenntartása és ápolása”):
	a katonai temetkezési helyek megőrzésének biztosítása, megfelelő állapotban való fenntartása és zölddel történő ellátása;
	f) „a katonai temetkezési helyek létesítése”:
	a katonai temetkezési helyek határainak kijelölése, emléktáblák, sírkövek, emlékművek vagy más kegyeleti létesítmények felállítása és egyéb szükséges intézkedések megtétele.
	1. A Felek a Magyar Köztársaság területén található orosz katonai temetkezési helyek és az Oroszországi Föderáció területén található magyar katonai temetkezési helyek feltárásával, nyilvántartásával, létesítésével és fenntartásával, valamint az elese...
	A Felek tiszteletben tartják Magyarország és Oroszország népeinek nemzeti, vallási és egyéb hagyományait, beleértve a sírok, az emlékművek és a kegyeleti létesítmények feliratozását.
	2. A Felek az általuk felhatalmazott szervek útján értesítik egymást a Magyar Köztársaság területén levő orosz katonai temetkezési helyek és az Oroszországi Föderáció területén található magyar katonai temetkezési helyek meglétéről, helyéről és diplom...
	Az újonnan feltárt temetkezési helyeknek a fent említett jegyzékbe történő felvételét a Felek közösen egyeztetve végzik el.
	3. A Felek kicserélik adataikat a harcokban elesett, a hadifogságban elhalálozott katonákról, valamint az erőszakkal kényszermunkára elhurcolt személyekről, illetve országaik területén található elhantolási helyeikről.
	4. A Felek biztosítják a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Föderáció területén levő, orosz, illetve magyar katonai temetkezési helyek, beleértve az emlékművek és más kegyeleti létesítmények védelmét és korlátlan időre szóló megőrzésük jogát.
	5. Mindegyik Fél biztosítja a diplomáciai testület tagjainak, az elesett orosz és magyar katonák rokonainak, valamint más egyéneknek és szervezett csoportoknak a katonai temetkezési helyek meglátogatásának lehetőségét, a kegyelet lerovásának céljából.
	1. A Felek térítésmentesen egymás használatára bocsátják a katonai temetkezési helyek és kegyeleti létesítmények által elfoglalt földterületeket arra az időre, amíg azok ilyen célt szolgálnak.
	2. Amennyiben a jelen Cikk 1. pontjának megfelelően rendelkezésre bocsátott földterületet fontos állami érdek miatt más célra kívánják hasznosítani, úgy az érdekelt Fél új - a jelen Cikk 1. pontja feltételeinek megfelelő - helyet biztosít a másik Fél ...
	3. Az új földterület kiválasztását és az újratemetést a Felek kölcsönös megegyezése alapján kell megvalósítani.
	Ilyen megegyezés hiányában az érdekelt Fél, a másik Fél hivatalos megkeresésétől számított 2 év elteltével, a katonai temetkezési helyek áthelyezésére saját törvényeinek és rendelkezéseinek megfelelő intézkedéseket hozhat.
	Az Oroszországi Föderáció területén található magyar és a Magyar Köztársaság területén lévő orosz katonai temetkezési helyek lakott területen kívül, az elesettek emlékének méltó helyen létesítendők. A Felek az ezzel kapcsolatos kérdések megoldása érde...
	1. Az elesett katonák földi maradványainak a szülőhelyen való újratemetés céljából történő exhumálása kizárólag az érdekelt Fél kérésére és a másik Fél beleegyezésével történik.
	2. Az orosz katonák a Magyar Köztársaság területén lévő és a magyar katonák az Oroszországi Föderáció területén lévő földi maradványai temetkezési helyének áthelyezése csak kivételes esetben, annak a Félnek a döntése alapján történhet, amely országána...
	3. A földi maradványok áthelyezése és újratemetése céljából elvégzendő exhumáláson jelen lehet azon ország képviselője, amely katonáinak földi maradványait kihantolják.
	1. Mindegyik Fél saját költségére biztosítja az országa területén található, a másik Fél részére felállított, katonai temetkezési helyek, beleértve az emlékművek és más kegyeleti létesítmények fenntartását és ápolását.
	2. Az elesett katonák földi maradványainak exhumálási, áthelyezési és katonai temetkezési helyek, többek között az újonnan feltártak kialakítási költségei azt a Felet terhelik, amelynek kérésére vagy döntése alapján ezekre a munkálatokra sor kerül.
	3. A katonai temetkezési helyek létesítésének módját, valamint a Felek közötti ezzel kapcsolatos kölcsönös elszámolásokat külön jegyzőkönyvekben határozzák meg.
	A Felek elősegítik az elesettek emlékének megőrzésén munkálkodó magyarországi és oroszországi egyesületek, alapítványok és társadalmi szervezetek erőfeszítéseit és együttműködését, beleértve a konkrét intézkedések megvalósítását szolgáló megállapodáso...
	1. A katonai temetkezési helyek kialakítására és a temetők és emlékművek gondozására szolgáló berendezések és szállító eszközök, illetve anyagok és kellékek a Magyar Köztársaság, illetve az Oroszországi Föderáció területére történő bevitelük során men...
	2. Az 1. pontban jelzett berendezések, szállító eszközök, anyagok és kellékek határokon keresztül történő áthaladását a vámszervek a Felek vámszabályai szerint ellenőrzik.
	A Felek a jelen Megállapodás megvalósítása, valamint a közös döntést igénylő kérdések és problémák rendezése érdekében kormányközi vegyes bizottságot hoznak létre.
	Mindegyik Fél kijelöli a jelen Megállapodásban foglaltak végrehajtásáért felelős meghatalmazott szervet, és erről diplomáciai úton tájékoztatja a másik Felet.
	A jelen Megállapodás nem érinti a Feleknek azon egyéb nemzetközi szerződésekben vállalt jogait és kötelezettségeit, melynek a Felek részesei.
	1. Jelen Megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor a Felek kölcsönösen értesítik egymást, hogy eleget tettek a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges, a belső törvényhozásuk által előírt követelményeknek.
	2. Jelen Megállapodás addig marad érvényben, amíg hat hónap el nem telik attól az időponttól kezdve, amikor az egyik Fél írásban értesíti a másik Felet a Megállapodás felmondásának szándékáról.
	Készült Moszkvában, 1995. március 6-án, két eredeti példányban, mindkettő magyar és orosz nyelven, mindkét szöveg azonos érvényű.
	3. § E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1996. július 4-től kell alkalmazni. Végrehajtásáról a honvédelmi miniszter gondoskodik.
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