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endvédelmünk történetének ápolását, felelevenítését, közkincsé tételét, mint hivatásos rendvé-
delmi dolgozó kötelességemnek érzem. Úgy vélem a korabeli rendvédelmi stratégiák, taktikák 
és módszerek önmagukban is érdekes tényeket és új információkat tárnak elénk és a szakmában 

járatlanok elé is. A rendvédelemben dolgozó viszonylag fiatal hivatásosok motiválása érdekében is lé-
nyegesnek tartom a korabeli önfeláldozó, hazaszeretettel átitatott szolgálatellátás bemutatását. Ezzel egy 
olyan belső erőt és hivatástudatot, szakmaszeretetet kialakítva, amely átsegíthet minket az olykor igen 
nehéz helyzeteken, támaszt nyújtva a szakma által elénk állított akadályok leküzdésében. Tudományos 
megközelítéssel vizsgálva a témát a korszak nyomozó szolgálatainak bemutatása, módszereik vizsgálata 
hasznos kiindulópont lehet jelen korunk bűnügyi szolgálatainak fejlesztéséhez. 

Kutatásom témája a polgári magyar államban működő rendvédelmi szervezetek nyomozó szolgá-
latai történetének a feltárása, elsősorban a detektívtestületé. Azonban elkerülhetetlen a rendőrséggel pár-
huzamosan, azzal szorosan együttműködve tevékenykedő a bűnügy szakterületére koncentráló állami 
rendvédelmi szervezetek nyomozó tevékenységének bemutatása is.  

A polgári magyar állam időszakában a rendvédelmi testületek közül nyomozó szervezeti egységek-
kel a csendőrség, a folyamőrség a határőrség, a pénzügyőrség a rendőrségek és a vámőrség rendelkezett. 
A polgári magyar állam időszakában a központi államhatalom közvetlen alárendeltségében 16 rendvé-
delmi szervezet — Magyar Királyi Állami Rendőrség (1919-1931), Magyar Királyi Csendőrség (1881-
1945), Magyar Királyi Darabont Testőrség (1904-19148), Magyar Királyi Fiumei Állami Rendőrség 
(1916-1918), Magyar Királyi Folyamőrség (1921-1938), Fővárosi Rendőrség (1872-1919), Magyar Ki-
rályi Határőrség (1932-1938), Magyar Királyi Határrendőrség (1906-1918), , Magyar Királyi Képvise-
lőházi Őrség (1912-1945), Magyar Királyi Koronaőrség (1790- újjáalakítva 1867 – 1949), Magyar Ki-
rályi Nemesi Testőrség (1760 - 1867-ben újjáalakítva – 1918), Magyar Királyi Pénzügyőrség (1867- ), 
Magyar Királyi Rendőrség (1932-1945), Magyar Királyi Testőrség (1920-1944), Magyar Királyi Vám-
őrség (1921-1932), Magyar Királyi Vám- és Adóőrség (1882-1886) —, ezen kívül számos önkormány-
zati hatáskörben felállított rendvédelmi testület működött.1 

A rendvédelemnek, mint feladatnak önkormányzati hatáskörbe sorolásáról a köztörvényhatóságok 
rendezéséről szóló 1870. évi, valamint az a községek rendezéséről szóló 1871. évi törvények rendelkez-
tek.

2 A rendvédelem testületei elsősorban saját szakterületükön tevékenykedtek, egymással azonban 
szorosan együttműködtek egy közös cél érdekében.3 A Magyar Királyi Pénzügyőrség is egy ilyen spe-
ciális szakterülettel rendelkező testület volt, melynek nyomozati munkája érdekes és változatos képet 
mutatot. A nyomozati metodikák, ajánlások és segédletek a gyakorlatban jól működő felderítő, bűnül-
döző tevékenységet reprezentálnak 

 
Szervezet 
LÓNYAY Menyhért (1871-től gróf)4 1867. III. 10-én, mint a magyar kormány pénzügyminisztere az I. 
számú körrendeletben rendelkezett a Magyar Királyi Pénzügyőrség megalakításáról.5 Ezzel létrehozta a 
királyi felügyelőségeket, melynek alárendeltségében létrejött az önálló magyar pénzügyőrség.  

1868-ban kiadásra kerültek az első jövedéki és adótörvények.6 1872-ben a határszéli vám és jöve-
déki szolgálat ellátására felállították a Magyar Királyi Vám- és Adóőrséget, amelyet 1886-ban egyesí-
tettek a Magyar Királyi Pénzügyőrséggel.7 1895-ben kezdte meg működését Fiumében a Magyar Királyi 
Tengerész Pénzügyőrség, ami 1918-ig működött.8 

Az I. világháborút követő új gazdasági helyzetre és a trianoni békediktátum miatt áthelyezett hatá-
rokra tekintettel a magyar állam határőrizetének és a Magyar Királyi Pénzügyőrségnek az átszervezésére 
volt szükség.9 

A dualizmus időszakában a határőrizeti munkából is kivette a részét a testület. Mivel a dualizmus 
időszakában az államhatár őrzésére csupán a Magyar Királyság vámhatárain volt szükség, ezért a ma-
gyar-román és a magyar-szerb határokon 1867-től a Magyar Királyi Pénzügyőrség, majd 1891-től a 
Magyar Királyi Csendőrség vámhatárszakasszal érintkező működési területtel rendelkező szakaszai, il-
letve őrsei látták el a határvonal őrzését más testületi alapfeladataik ellátása mellett.10 

A zöldhatár őrizetét a későbbiekben is ez a kétlépcsős modell jellemezte, melynek első lépcsőjét a 
Magyar Királyi Pénzügyőrség határmenti szakaszai, a másodikat pedig a Magyar Királyi Csendőrség 
határmenti őrsei alkották.11 
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Az 1921-ben felállított Magyar Királyi Vám�rség, majd 1932-t�l jogutóda a Magyar Királyi Ha-
tár�rség határ�rizeti feladatokat látott el a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium alárendeltségében, 
ahonnan a Magyar Királyi Honvédelmi Minisztériumhoz, mint a Magyar Királyi Honvédség csapat-
neme került. A trianoni békediktátumot követ�en a magyar hader�t korlátozó szigorítások kijátszása 
miatt ezek a korábban vám�rségi er�k egyébként is honvéd alakulatokat takartak.12 

A Magyar Királyi Pénzügy�rség feladatai a kezdetekt�l a pénzügyi törvények és szabályok meg-
szegésének megakadályozása, a csempészet visszaszorítása és az elkövet�k felderítése elfogása volt és 
ma is az.13  

A testület létszáma 1869-ben 3 498 f� volt a Horváth-Szlavón területeket is beleértve. A testület 
alap szervezeti egységét a szakaszok képezték, amelyek önálló m"ködési területtel rendelkezett. A sza-
kaszoknál valósult meg a testület szolgálati tevékenysége. Vezet�je szemlész vagy f�vigyázó volt. A 
szakaszok m"ködési területe lefedte a Magyar Szent Korona alá tartozó térség teljes területét. A testület 
szervezeti felépítésében a következ� szintet a pénzügy�r biztosi kerületek alkották. Egy-egy biztosi ke-
rület több szakasz m"ködését irányította. A következ� szint a vármegyénként szervezett pénzügyigaz-
gatóság volt, amelyen belül a pénzügy�rségi osztály irányította a vármegyében diszlokáló pénzügy�ri 
er�ket. A pénzügyigazgatóságok pénzügy�ri osztályai képezték a testület középs� (regionális) vezetési 
szintjét. A testület országos vezetését a Magyar Királyi Pénzügyminisztériumban � a többször átszer-
vezett és átkeresztelt � pénzügy�rségi osztályok végezték.14 

A kiegyezést követ�en kérdéses volt, hogy a vám, illetve adóigazgatást együtt vagy külön szerve-
zetként m"ködtessék. Bár kezdetben az egy szervezetbe tömörítés volt a cél, a gyakorlati tapasztalatok 
alapján az adó- és vámügyeket szétválasztották, így 1872-t�l különálló vámhivatali rendszer alakítottak 
ki. A vámügyek intézése hivatali hierarchiájának felépítése a vámbemondó �rsökkel kezd�dött, majd 
mellékvámhivatalok, f�vámhivatalok és Budapesti F�vámhivatal következett, amely rendszerben a vár-
megyei szint" irányítást a pénzügyigazgatóságok látták el. A szakterület országos vezetését pedig a Bu-
dapesti F�vámigazgatóság a Magyar Királyi Pénzügyminisztéium vámügyi osztályával közösen látta el. 
A vámhivatalok személyi állománya fegyveres szolgálatot nem látott el, egyenruhát azonban viseltek. 
A szervezet létszámfejl�dését egyéb beruházások is követték, ilyen volt például az 1874-ben elkészült 
Budapesti F�vámház, illetve a kés�bbiekben megépült több vámhivatal. 

Az I. világháborút követ�en a békediktátum nyomán kialakult új határok elkerülhetetlenné tették a 
szervezet átalakítását. A testület létszámát 3 000 f�ben állapították meg. A két világháború között a 
szervezet céljai alapvet�en nem változtak, így továbbra is a csempészet megakadályozása, a törvények 
áthágóinak elfogása, felderítése, továbbá a pénzügyi hivatalok támogatása eljárásaik során maradtak a 
f�bb feladatok. 1919-1945 közötti id�szakban a vám és a pénzügy�rségi hierarchia csúcsán a Magyar 
Királyi Pénzügyminisztérium helyezkedett el. A vámhivatalok és a pénzügy�rség szervezeti felépítése 
a két világháború között a dualizmuskorihoz képest lényegében nem változott.15 

A Magyar Királyi Pénzügy�rség megalakulásától kezdve számos személyzeti és szervezeti válto-
záson, rendeleti szabályozáson ment keresztül. A szakma fejl�dése igényt formált a szolgálati és szer-
vezeti szabályozók megteremtésére, mellyel egy rendeletileg is szabályozott professzionális szárnyalás 
vette kezdetét. A szolgálati szabályokat és törvényeket gy"jteménybe foglalták.16 Lényeges feladata volt 
az adók és jövedékek beszedése. A már meglév� fogyasztási adók /sör, cukor/ az állam egyedárúságok 
és jövedékek, illetékek újakkal b�vültek. /dohány, só egyedárúság, lottó jövedék/  

Megjelent a gyújtószeradó, majd 1925-ben a t"zk� adó, 1933-ban az elektroncs� /villamos fényfor-
rás/ adó, 1935-ben pedig a margarin és étolaj adó. A határvám szabályozását 1924-ben új törvény mó-
dosította, 1936-tól fémjelzési jövedék, 1928-tól közúti adó került bevezetésre.17 Az egyre bonyolultabb 
adórendszer szükségessé tette a pénzügy�ri szervek szakosodását. Ez a folyamat az 1920-as, 1930-as 
években ment végbe. Ekkor kerültek felállításra a cukorgyári és pénzügy�r szakaszok stb. 

A pénzügy�ri nyomozócsoportokat 1933-tól kezd�d�en állítottak fel a pénzügyigazgatóságok szék-
helyein. Külön feladatuk a fogyasztási adók és jövedékek területén történ� kihágások megakadályozása, 
visszaélések felszámolása volt. A nyomozócsoportok 2-5 f�b�l álltak és felvértezték �ket a szükséges 
jogosultságokkal. Belügyminisztériumi rendelet értelmében a Magyar Királyi Állami Rend�rség,18 majd 
1930-tól a Magyar Királyi Rend�rség19 és a Magyar Királyi Folyam�rség20 köteles volt együttm"ködni 
a nyomozókkal. Együttm"ködtek továbbá a Magyar Királyi Határ�rséggel, Magyar Királyi Csend�rség-
gel, valamint a Magyar Királyi Javadalmi #rséggel, mely testület a Budapest határában a székesf�vá-
rosba irányuló áruforgalmat ellen�rizte. A csoportokba beosztott pénzügy�röket más a felderítésen és 
nyomozáson kívüli szolgálati feladattal nem lehetett terhelni.  



SZIGETVÁRI Oszkár :                                                                           Nyomozó tevékenység a Magyar Királyi Pénzügy�rségnél. 

129 
 

A növekv� feladatok ellátásával egyre nagyobb nyomás nehezedett a testületre. Ennek feloldására 
1933-ban kiadásra került egy egységes Szolgálati Ügyrend (SZÜR), ami a korábban az egyes pénzügy-
igazgatóságok által külön meghatározott ügyvitelt egyesítette.21 

  
Jogi háttér 
A jövedéki büntet�szabályokról szóló 1928. évi pénzügyminiszteri rendelet bevezet� rendelkezéseinek 
értelmében cselekmény alatt a mulasztással elkövetett cselekményt is érteni kellett. Jogszabály alatt a 
törvény alapján kiadott és a törvényben fenntartott szabályt kellett érteni. Közadó alatt pedig az állami 
egyenes adókat, fogyasztási adókat, forgalmi adókat, illetékeket, vámokat, jövedékeket, helyhatósági 
adókat, valamint azokat a szolgáltatásokat kellett érteni, melyek közadók módjára voltak behajtandók.22 

A jogszabály úgy rendelkezett, hogy a fenti rendeletb�l meg nem állapítható esetekben a jövedéki kihá-
gásokra a büntet�törvénykönyv rendelkezéseit kellett alkalmazni.23 

A szabályozás értelmében a jövedéki kihágások elkövet�ire kiszabható büntetések a fogház, va-
gyonelkobzás és a kiutasítás voltak.24 

A jövedéki büntet�szabályok és a büntet�kódex harmonizációja alapos jogalkotási folyamatot fel-
tételez, így a jogi szabályozók illeszkedtek egymásba, kiegészítették egymást. 

Az 1922. évi pénzügyminiszteri rendelet értelmében a Magyar Királyi Pénzügy�rség rendeltetése 
volt a csempészet a pénzügyi törvények és szabályok áthágásainak megakadályozása, valamint az azokat 
megszeg�k felkutatása, továbbá a pénzügyi hivatalok és közegek támogatása hivatalos eljárásaik során.25 

Nyomozó csoportok felállításáról az 1933. évi december hó 30-án kelt pénzügyminiszteri rendelet 
határozott.26 A jövedékek és adók terén tapasztalt kihágások emelkedése miatt a visszaélések felderítése, 
állami bevételek növelése érdekében a pénzügyigazgatóságok, kirendeltségek székhelyein pénzügy�ri 
nyomozó csoportokat hoztak létre. A nyomozó csoportok létszámát 2-5 f�ben állapították meg. Irányí-
tásukat a pénzügyigazgatóságok és kirendeltségek pénzügyi el�adói végezték. A csoportoki tagjait rá-
termett altisztekb�l kellett kiválogatni. 11 pénzügyigazgatóságnál27 3-5 f� a többi pénzügyigazgatóság-
nál és kirendeltségnél 2 f�b�l álló nyomozócsoportokat hoztak létre. A nyomozócsoportok elnevezését 
felállítási helyük szerint határozták meg. M�ködési terület tekintetében az adott igazgatóság, illetve ki-
rendeltség területe volt az irányadó, azonban nyomon üldözés, követés esetén át lehetett lépni a szom-
szédos igazgatóság területére. Átlépés esetén az érintett pénzügy�ri szervezeti egység vezet�jét (pénz-
ügy�ri szakaszok vezet�it, a pénzügy�ri biztosi kerületek vezet�it) a lehet� leghamarabb értesíteni volt 
szükséges.28 

 
Feladatok, vezetés és képzés 
A pénzügy�r nyomozócsoportok feladatait alkotta:   

1. Kirendeltségek területén az adatszerz� szolgálat kiépítése, társszervekkel szoros együttm�ködés. 
2. A pénzügy�ri szervek vezet�inek segítése a jövedéki kihágások nyomozásában. 
3. Önálló felderít� tevékenység folytatása, inkognitó meg�rzése. 
4. Polgári ruha viselése, nyomozati, felderít� munkán kívül irodai, illetve egyéb tevékenység folytatá-

sának megtiltása. A nyomozócsoportok altisztjei személyi és fegyelmi szempontból a pénzügyigazga-
tóság székhelyén m�köd� pénzügy�ri el�adó által meghatározott pénzügy�ri szakasz létszámába tartoz-
tak.29 

A pénzügy�r nyomozócsoportok szakmai irányítását a csoportvezet�k végezték. Szolgálatvezény-
lés tekintetében a nyomozók a csoport vezetésével megbízott szemlész, f�szemlész alá tartoztak. A nyo-
mozás költségeit els�sorban a büntetésekb�l befolyt összegb�l kellett finanszírozni. A nyomozócsoport 
vezet�je köteles volt vezetni a bet�soros iktatókönyvet, a kihágások jegyzékét, a nyíltparancsok számát, 
a körözöttek listáját, a postai átadókönyvet, a kézbesít� könyvet. A területén lév� vállalatokról, figyel� 
helyekr�l, tanyákról térképeket, listákat készített. Nyilvántartást vezetett továbbá a már jövedéki kihá-
gást elkövet� vagy ezzel gyanúsítható, illetve megfigyelt személyekr�l. A nyilvántartás a személyleírást 
is tartalmazta. Irányelvként már ekkor is az iratok katalogizálását tartották ideálisnak. Az azonos ügyben 
keletkezett valamennyi iratot egy ügyszám alatt kezelték. Irattár vezetésér�l is gondoskodnia kellett a 
vezet�nek, ahol a keletkezett iratok /személyleírás, tényleírás, szolgálati jegyek/ megtalálhatóak voltak 
a kés�bbiekben. Az adók és jövedékek bevételét figyelemmel kísérni volt köteles, az ezekr�l készített 
statisztikákból képet kellett kapnia az állami bevételek csökkenésér�l, illetve növekedésér�l. Negyed-
évente jelentést terjesztett fel, amely a statisztikai adatokat is tartalmazta.30 

A szakmai felkészítés alapját kezdetben az önképzés jelentette. 1868-ban jelent meg néhány a kép-
zést könnyít� pénzügyi törvényeket és jogszabályokat tartalmazó kiadvány nyomtatott formában.31 A 
pénzügyi biztosi vizsga letételét 1869-t�l el�készít� tanfolyamok segítették. Az 1874-t�l megjelen� 
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Pénzügyi Közlöny nyújtott további segítséget a szakmai fejl�déshez. Újoncképz� tanfolyamok 1909-ben 
indultak Budapesten, valamint a Fiumei úti laktanyában.32 

A kiképzés alapját a pénzügy�ri újonc tanfolyam jelentette, melynek folytatása az altiszti tovább-
képz� tanfolyam volt. 1929-ben az els� oktatási célra szánt épület a Magyar Királyi Pénzügy�ri Altiszti 
Iskola volt K�bánya Újhegyen.33 

A nyomozóknak a pénzügy�ri szakaszoknál hetente tartandó képzéseken részt kellett venniük. To-
vábbá hetente beszélték meg � szintén az oktatás keretén belül � a nyomozó szolgálattal kapcsolatos 
történéseket, tevékenységeket. Az oktatási alkalmakról csak indokolt esetben, szolgálati érdekb�l volt 
lehet�ség távol maradni.34 

 
Nyomozati tevékenység 
A nyomozati segédanyagok áttekintése nyomán képet kaphatunk arról hogyan nyomozott a Magyar Ki-
rályi Pénzügy�rség.  

�A jövedéki kihágások nyomozása és felderítése a gyakorlatban�35 cím� munkát kézbe véve szá-
mos ismer�s és kimunkált módszerrel találkozhatunk. A m� alapjául a már jól bevált nyomozati taktikák 
szolgáltak. A kiadvány irodalomjegyzékében említésre kerültek �A b!nügyi nyomozás kézikönyve� 36 és 
�A detektív szolgálat teend�inek alapelvei�37 cím� m�vek, amelyek � hasonlóan más korabeli nyomo-
zásmetodikát oktató m�höz � a detektívek képzésének és továbbképzésének az alapirodalmához tar-
toztak. 

A nyomozást, mint gyakorlati példákon keresztül elsajátítható tevékenységet oktatták. Nagy hang-
súlyt fektettek a szemléltetésre, elkerülve azt, hogy csupán jogszabályok és keretek közé szorított nyo-
mozó tevékenységet végezzenek a pénzügy�rök. A pénzügy�rség 1932-ben 40 977 jövedéki kihágási 
esetet derített fel. Ez az adat számos a pénzügy�rség által végzett tevékenységet takart. 

A dohánycsempészet felszámolása terén 1932-ben 52 391 kg. leveles és vágott, 222 kg. feldolgo-
zott dohány, valamint 468 db. dohány vágógép került lefoglalásra. Jelent�s munkát fektettek továbbá a 
mesterséges édesít�szerek csempészetének felderítésébe, valamint a t�zk� és gyújtószerszámokkal való 
visszaélések felszámolására. Tevékenységükbe tartozott az engedély nélküli italmérés felszámolása is. 
Szeszadó behajtása, illegális pálinkaf�zés, vámjövedéki kihágások megszüntetése, felderítése.38 

A felsorolt cselekmények felderítésére a nyomozócsoportoknál aligha volt alkalmasabb szervezeti 
keret. Ez a felismerés, � mint sok más rendvédelmi testületet � a Magyar Királyi Pénzügy�rséget is 
utolérte. Ennek nyomán a korabeli nyomozati segédletekben folyamatosan szorgalmazták az ilyen cso-
portok létrehozását. Els� lépésként 6-8 f�b�l álló nyomozócsoport felállítását javasolták. Ezt a pénz-
ügyigazgatóságok alárendeltségébe tartozó nyomozócsoportok létrehozásával meg is valósították. A 
m�köd�képesség érdekében lényeges volt továbbá a felderít� szolgálat kiépítése, hírszerz�szolgálat, 
besúgok szervezése, amelyet szintén megvalósítottak.  

Nyomozási tevékenység két csoportra osztották: 
Figyel� szolgálat (konspirált tevékenység, portyázás és megfigyelés). 
A nyomozó és felderít� tevékenység külön választása újszer� elgondolásnak számított, de érthet� 

logikát takart, hiszen eredményes felderítés nélkül nem lehet sikeresen lezárt ügy. Figyel� szolgálat 
hangsúlyozása, mint minden nyomozás kezdeti szakasza az eredményesség záloga, hiszen csak így jut-
hatunk elegend� információhoz. A figyel� szolgálatok során nagy jelent�séget tulajdonítottak a helyis-
meretnek. Az ország megcsonkítását megel�z�en például a portyázásnak még nagyobb szerep jutott, 
hiszen a csempészútvonalakon olyan pontok is elhelyezkedtek, amik kikerülése lehetetlen volt, így meg-
felel� helyismerettel ezeken a helyeken csapdát lehetett állítani.  

Intézked� szolgálat (preventív jelleg, ellen�rzés, szemle, nyomozócsoport, kisegít� eszközök, inkog-
nitó lefedése). 

Preventív intézkedések alatt minden a jövedéki kihágások megakadályozását célzó tevékenységet 
értettek. Itt gondolnunk kell a Magyar Királyi Vám�rség határ�rizetére, sorompókra, vám utakra, ál-
landó felügyeletre. A cél a megakadályozás és a felderítés volt, akár napjainkban. A nyomozócsoportot 
alapvet�en kisegít� szervezetként értelmezték, melynek feladata kizárólag a nyomozás, puhatolás, in-
formációszerzés, ezzel elegend� adatot szerezve az eljárás megindításához, ellen�rzés foganatosításához. 
A megszerzett információt pedig továbbítaniuk kellett a szakaszokhoz, akikkel karöltve tudtak fellépni a 
jogsértések ellen. Hangsúlyos volt továbbá a szomszédos nyomozó csoportokkal, társszervekkel való 
együttm�ködés, jogsegély. Egymás mellett diszlokáló szervezeti egységek kommunikálási hiányai a b�-
nöz�i körök tevékenységét tehették könnyebbé. Kezdetben a szomszéd vármegyében elkövetett b�ncse-
lekményekr�l a nyomozóknak még nem volt tudomása, pedig az elkövet�k az � vármegyéjükben éltek, 
így az utazób�nöz�k kiléte sokáig fedésben maradhatott. A szemléket váratlanul kellett megvalósítani, hogy 
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a meglepetés erejénél fogva, ne maradhasson esély az elrejt�zésre, tárgyi bizonyítékok megsemmisíté-
sére. A szemletartás váratlan és kiszámíthatatlan megvalósításáról az 1930-ban pénzügyminiszteri ren-
delet nyújtott iránymutatást.39 Szakítva a hagyományokkal a szeszf�zdék ellen�rzése, akár éjjel is le-
hetséges volt, meghatározatlan alkalommal. Ez a fokozott ellen�rzés a felszámolás, jövedéki felügyelet 
alatt álló, jövedéki kihágást több alkalommal elkövet� vállalatokat sújtotta fokozottabban.  

A felderít� tevékenységnek jól végiggondoltnak kellett lennie, melynek során hét alapvet� kérdésre 
kellett választ találniuk a pénzügy�rségi detektíveknek: 
1. Ki a tettes? 
2. Mit követett el? 
3. Hol követte el? 
4. Mikor követte el? 
5. Hogyan követte el? 
6. Miért követte el? 
7. Kinek az érdekében követték el a cselekményt? 

Ezek a kérdések egybeesnek a kriminalisztika alapkérdéseivel hiszen szinte azonos tézisekre ke-
resték a választ. A nyomozás sikerének kulcsa a taktika helyes megválasztása volt. A felderítés sikere 
véleményem szerint ma is ezen áll vagy bukik.  

A kihallgatás és bizonyítás esetén ügyelni kellett a tanúk által el�adottak lehet�leg szószerinti visz-
szaadására. El�nyben részesítették a saját kez� vallomástételt. 

A nyomozás kisegít� eszközei alatt a technikai eszközöket értették, amelyben a rend�rség járt az 
élen, mind képzettség, mind pedig felszerelés tekintetében. Már ekkor hangsúlyozásra került a helyszíni 
rajzok, idomított kutyák, írásszakért�k, személyleírás, daktiloszkópia, fényképek használata. Pénzügy-
�ri nyomozó tanfolyam rendszeresítését szorgalmazták. Hangsúlyozták a törvényszéki tárgyalásokon 
való részvétel fontosságát, annak érdekében, hogy az ott szerzett ismeretek a jövedéki vizsgálatok során 
hasznosuljanak.40 

Az iránymutatások figyelembe vételénél tudnunk kell, hogy a felsoroltak közül sok eszközt a se-
gédlet kiadásakor azaz 1933-ban még nem rendszeresítettek. A rend�rségnél sikerrel alkalmazott esz-
közök, a rend�rségi detektívek módszerei, eredményei számos ötletet adtak a pénzügy�rségi detektívek-
nek. A helyszínrajz leírása során is a rend�rségnél kimunkált metodika szerint jártak el, valamint az 
idomított kutya alkalmazásának kísérleti ajánlásainál is rend�rkutyát említett a szakirodalom. A hely-
színi eljárásoknál a nyombiztosítás volt a legfontosabb feladat. Gyakorlati tapasztalatok közzététele az 
oktatási anyagokban, szaklapokban is megtörtént, akár a Magyar Királyi Csend�rségnél. A �Csend�r-
ségi Lapok� hasábjain minden héten �Tanulságos nyomozási esetek� rovatban mutatták be az érdekes 
eseteket, s�t pályázati céllal megoldandó b�neseteket is közöltek.41 

A �Jövedéki Kihágások Nyomozása és Felderítése a gyakorlatban� cím� m�ben a következ� pél-
dafeladatot olvasható: 

�Bizalmas úton megtudja, hogy W.J. lakásán 1 q. belföldi leveles dohány van elrejtve. Mit tesz Ön? 
/kidolgozta: RUBICS János pénzügy�ri f�vigyázó 1933. júl. 7-én, a pénzügy�ri altiszti továbbképz� tan-
folyamon/ 

1. adatgy!jtés /szóban forgó személy figyelése, szokásai, rendszeresen dohányzik/ 
2. puhatolás /eddig hol vette a dohányt, mióta nem vásárolja ott, elkövet�t �Pipás�-nak hívják, de nem 

termeszt�/ 
3. a gyanú alapossá vált, tehát dohányjövedéki kihágás gyanúja miatt házkutatás foganatosítása válik 

szükségessé� 42  
A korabeli megoldási folyamat lényegében a mai napig megállja a helyét. Els� lépés a körültekint� 

adatgy�jtés, annak érdekében, hogy a gyanú alapos legyen. Amikor elegend� információt szereztünk a 
nyílt intézkedés megtételéhez felfedve inkognitónkat kényszerintézkedést foganatosítunk. 

Szintén a korábbi szerz� tollából olvasható a pénzügy�r detektívek számára készített nyomozati 
segédletet, ami jelent�sen kib�vítette a korábbi tananyagot. 

A kötet hiánypótlónak tekinthet�, hiszen kifejezetten a nyomozással, annak metodikájával foglalkozó 
más anyag nem igen állt rendelkezésre. A szaktanfolyami képzés keretén belül gyakorlati példák bemutatá-
sával alakultak ki a módszerek. A nyomozási tevékenységet, mint a büntet� eljárás sikerét definiálták.  

A nyomozási útmutatók a gyakorlati iránymutatás mellet a nyomozók testi, szellemi képességeinek 
minimumát is kifejtik, továbbá a szükséges felszerelését toll, irányt!, zseblámpa, zsebóra, boríték, le-
vélpapír, cukorka, sporttáska, pénz, szivarka/ is leírják. 

Az írásos emlékek szükséges követelményként rögzítették a jövedéki büntet�jog és büntet�eljárás 
ismeretét, idegen nyelv tudását, stiláris készségeket, testi edzettséget, ügyességet, akarater�t, szilárd 
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jellemet, egyben pedig ezen képességek folyamatos fejlesztését látták szükségesnek. Az esetleges hibák 
kiküszöbölése érdekében fontosnak tekintették a nyomozócsoportok tagjainak tájékoztatását, a váratlan 
helyzetekre való felkészítését.43 

A Magyar Királyi Pénzügy�rségnél is � a vizsgált id�szak más magyar rendvédelmi testületeihez 
hasonlóan � igyekeztek röviden és tömören összefoglalni a köz érdekében fegyveres szolgálatot ellá-
tókkal szemben támasztott etikai elvárások lényegét. Így került sor a Magyar Királyi Pénzügy�rség de-
tektívei számára a nyomozói tízparancsolat kialakítására. 

A nyomozók tízparancsolata: 
1. Légy lelkiismeretes 
2. Légy fáradhatatlan 
3. Higgadtságodat !rizd meg 
4. Hivatalból kötelességed titoktartónak lenni 
5. Szeresd bajtársaidat 
6. Csak ép testben lakik ép lélek 
7. Minden igazságot igazsággal mérj 
8. Ismerd meg önmagad 
9. Légy ezermester 
10. Többet ésszel, mint er!vel.44 

A nyomozás jelentése és célja napjainkig alapvet�en nem változott az a szakszer� megfigyelést és 
adatgy�jtést a tettes kilétének megállapítását, a körülmények feltárását jelenti ma is. Az alapvet� cél 
megállapítani azt, hogy történt-e b�ncselekmény, illetve ha igen azzal ki-kik gyanúsíthatóak. 

A nyomozás sikere a vizsgált id�szakban is a megbízható adatgy�jtést�l és hírszerzést�l függött. 
Ezen alapult a kell� bizonyítékok begy�jtése, a tényálladék megállapítása (b"ncselekmény alanya, tár-
gya, elkövetett cselekmény). Továbbá fontosnak tartották a szakmai tapasztalatok hasznosítását különö-
sen a figyelés, a puhatolás végrehajtásának és a magánlakásba bejutásnak a megkönnyítése érdekében.45 

A vizsgált id�szak nyomozó munkájában újdonságnak számított a lelki jelenségekkel való foglal-
kozás. A fenomenológia segédletet nyújtott a hazugság felismerésére. A kortársak gesztikulációt, pislo-
gást és egyéb áruló jeleket írtak le, mint a gyanút er�sít� körülményeket.46 

A vizsgált id�szak kortársai fontosnak tartották a nyomozó munkában a szakmai tapasztalatok hasz-
nosítását. Ennek érdekében hozták létre a pénzügy�ri múzeumot, ahol a felhalmozott szakmai anyagok 
a kutatóknak és a szakterület munkatársainak egyaránt jelent�s segítséget nyújthattak.  

A nyomozási ismereteket a hetenként szakaszoknak tartandó oktatáson kívántak átadni. Hetente 
megbeszélésre kerültek az el�forduló nyomozási események. Az újonciskolában a nyomozás általános 
szabályait ismertették, a pénzügy�ri altiszti tanfolyamon pedig a nyomozási ismeretek alaposabb meg-
ismerésére került sor. Emellett külön tanfolyam bevezetését kezdeményezték a nyomozócsoportok tag-
jai és vezet�i számára.47 

Összességében megállapítható, hogy a  b�ncselekmények elkövetési módszereinek fejl�désével a 
rendvédelmi szerveknek is lépést kellett tartaniuk. A Magyar Királyi Pénzügy�rségnél is jelentkezett ez 
az innovációt követ� jelenség. A sikeres felderítés érdekében az alapjában véve egyenruhás állomány is 
megtanulta a konspirációt, leplezést, hivatalos jelleg elrejtésével történ� információszerzést, informátori 
hálózat kiépítését. A Magyar Királyi Pénzügy�rség ha nem is azonos, de a társ rendvédelmi szerveze-
tekhez hasonlóan derítette fel a szabályszegést és igyekezett annak elkövet�it kézre keríteni. Mivel e 
tevékenység lényegében azonos volt a társ rendvédelmi testületeknél alkalmazottakkal, így a pénzügy�ri 
nyomozócsoportok tevékenységébe számos nyomozati módszer átvételre került. Véleményem szerint a 
pénzügy�ri tevékenység meglehet�sen komplex és terjedelmes tudásbázist igényl� szolgálatellátást je-
lentett. Nem csupán a nyomozás és a közterületi munka képezte az alapját, hanem anyagi- és számtani 
ismereteket is feltételezett. Ezek a metodikák, ha napjaink b�nüldöz�, nyomozó szerveire gondolunk örök-
érvény�nek t�nnek. Természetesen a technikai fejl�dés miatt ezek a módszerek változnak és finomulnak, de 
az alapvet� pillérek megmaradtak.  

Úgy gondolom fontos a korabeli rendvédelmi szervezetek bemutatása, történeti feltárása, hiszen 
eredményeik, állományuk elhivatottsága, hazaszeretete inspirálón hatnak napjaink b�nüldöz�ire. Esélyt 
teremthetünk annak a korabeli szellemiségnek az életre hívására, ami áthatotta ezeket a testületeket. 
 

�Az a nemzet amelyik emlékeit veszni hagyja, az a saját sírját készíti és az vesztesége az egész emberi-
ségnek.� 

IPOLY Arnold 
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10 PARÁDI: A dualista Magyarország határ�rizeti rendszerének kialakulása. 44-50.p.   ;   Idem: A Magyar Királyi Csend�rség 
határ�rizeti feladatai 1891-1914. 56-92.p.  ;   Idem: A Magyar Királyi Pénzügyminisztérium határ�rizeti feladatai az Osztrák-
Magyar Monarchia magyarországi vámhatárain 1867-1914. 177-196.p.   ;   Idem: A Magyar Királyi Csend�rség határ�rizeti 
szolgálata. 77-90.p.  ;   Idem: A csend�rség teend�i az Osztrák-Magyar Monarchia Magyar Királysága küls� határainak �rzé-
sében. 100-107.p.   ;   Idem: Az Osztrák-Magyar Monarchia Magyar Királyságának határszéli csend�rsége. 81-87.p. 

11 PARÁDI: A magyar állam határ�rizete a két világháború között. A magyar határ�rizeti struktúra változásai a két világháború 
között. 391-404.p.   ;   Idem: A polgári Magyarország határ�rizeti szervezetének kialakulása, tevékenységének jellemz�i, a két 
világháború közötti magyar határ�rizet változásai. 4-23.p.   ;   Idem: A Magyar állam határ�rizete a két világháború között. 64-
72.p.   ;   Idem: A magyar határ�rizet 1867-1945. 11-35.p. 

12 PARÁDI: A magyar állam határ�rizeti struktúrájának fejl�dése a századfordulótól a második világháborúig. 27-48.p.   ;  
Idem: Nemzeti határ�rizetünk polgári szakasza. 141-148.p.    

13 SZABÓ: 117-122.p. 
14 PARÁDI Pénzügy!rség és vámhivatalok a határ!rizetben.: 39-42.p. + 212.p. 
15 Loc.cit. 
16 HECKENAST   ;     
17 1921/XI.tc.   ;   1924/XIX.tc.   ;   1924/XXI.tc.    ;    1928/XXXVIII.tc.   ;   1936/IV.tc.   ;   1928/VI.tc.  
18 5 047/1919. (X. 1.) ME.r. 
19 6 500/1931. (XI. 30.) ME.r.  
20 1922/XIV.tc.    ;   8 270/1923. (XI. 23.) ME.r.  
21 KÖPF: 42-47.p. 
22 18 400/1928. (VII. 15.) PM.r. 1. § + 3. §   ;   45 400/1928. (VII. 15.) PM.r.   ;   TUKACS: 1-19.p. 
23 1878/V.tc. 
24 TUKACS: op.cit. 24.p. 
25 NAGY: 3.p. 
26 22 117/1933. (XII. 30.) PM.r. 

Loc.cit. 390-400.p.  
27 3-5 f�s nyomozócsoportok m"ködtek: 1. Budapest-székesf�városi, 2. Budapest-vidéki, 3. debreceni, 4. egri, 5. miskolci, 

6. nyíregyházi, 7. soproni, 8. szekszárdi, 9. szolnoki, 10. szombathelyi, 11. zalaegerszegi pénzügyigazgatóságoknál. 

Loc.cit. 
28 Loc.cit. 
29 Loc.cit. 
30 Loc.cit. 
31 A Magyar Királyi Pénzügy!rség szervezete és szolgálata iránti szabályok. 1868.  
32 SZABÓ: op.cit. 
33 BLASKA � KISS: op.cit.   ;   SZABÓ: op.cit. 
34 NAGY: op.cit. 390-400.p. 
35 LAHNER: A jövedéki kihágások nyomozása és felderítése a gyakorlatban: különös rész. I-II.köt. 
36 ENDR#DY 



Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), HU ISSN 1216-6774                                         XXVII. évf. (2017) 54.sz. 
 

134 
 

37 A vizsgált id�szak rendvédelmi testületeinek különböz� szakszolgálati ágaiban tevékenyked� személyi állománya számára 
külön szabályzatokat hoztak létre a katonailag szervezett fegyveres �rtestületeknél és a polgári fegyveres �rtestületeknél egy-
aránt. Ezen szabályozásokban az adott szakterület m�ködésének az el�írás szerinti protokollját rögzítették. (A szerk.) 

38 LAHNER: A jövedéki kihágások nyomozása és felderítése a gyakorlatban: különös rész. I-II.köt. op.cit. 
39 A testület szakmai vezetése a pénzügy�ri szolgálati tapasztalatok és a társ rendvédelmi testületeknél keletkezett nyomozási 

tapasztalatok ötvözetéb�l alakította ki a pénzügy�rségi nyomozómunka szabályozását. (A szerk.) 
40 LAHNER: A jövedéki kihágások nyomozása és felderítése a gyakorlatban: különös rész. I-II.köt. op.cit. 
41 A Csend!rségi Lapok a Magyar Királyi Csend�rség szakmai, képes, kéthetente, illetve 1928 és 1930 között havonta három 

alkalommal megjelen� magazinja volt. A folyóiratot csend�rtisztek szerkesztették. A lap költségeit az el�fizetések fedezték. 
Az els� 13 évfolyam 1907 és 1919 között jelent meg, majd 1924-ben a XIV. évfolyammal folytatódott, a XXXIV. utolsó 
évfolyamot 1944-ben adták ki. Az évente megjelen� Csend!rségi Zsebkönyv � amelyet a Csend!rségi Lapok szerkeszt�bi-
zottsága szerkesztett � publikálási költségeit a Csend!rségi Lapok bevételei fedezték. A Csend!rségi Lapok egyik rovata a 
�Tanulságos nyomozások� címmel jelent meg, amelyben a tipikus b�ncselekmények célszer� felderítési módjait közölték. 

42 LAHNER: A jövedéki kihágások nyomozása és felderítése a gyakorlatban: különös rész. I-II.köt. op.cit. 37-96.p. 
43 Idem: Nyomozástan. 
44 Loc.cit. 30-31.p. 
45 Loc.cit. 36-39.p. 
46 Loc.cit. 214.p. 
47 Loc.cit. 328-330.p. 
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KÖPF 
(21.;) 
 

� KÖPF László: Fejezetek a Magyar Vámigazgatás és Pénzügy!rség történe-
téb!l. Budapest, 2003, Tipico Design Kft. 169.p. HU ISBN 963 7623 34 5. 

 

PARÁDI: Pénzügy!rség és vámhivata-
lok a határ!rizetben. 
(14.;15.;) 
 

� PARÁDI József: Pénzügy!rség és vámhivatalok a határ!rizetben. Budapest, 
2003, Tipico Design. 219 p. HU-ISBN 963 76 2330 2. /Rendvédelem a hatá-
rokon a XIX-XX. században, 1./ HU-ISSN � 

 

TUKACS 
(22.;24.;) 
 

� TUKACS Albert: A Jövedéki Büntet!jog és Jövedéki Büntet!eljárás. Buda-
pest, 1937, Merkantil nyomda. 169.p. 
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ENDR!DY 
(36.;) 
 

� ENDR!DY Géza: A b"nügyi nyomozás kézikönyve. Losonc, 1897, Kármán 
Nyomda. 288 p.  

 

LANHNER: A jövedéki kihágások nyo-
mozása és felderítése a gyakorlatban: 
különös rész. 
(35.;40.;42.;) 
 

� LAHNER Kálmán: A jövedéki kihágások nyomozása és felderítése a gya-
korlatban: különös rész. 
I.köt. Mohács, 1933, Szerz� kiadása. 315 p. 
II.köt. Budapest, 1934, Merkantil Nyomda. 423 p. 
 

LAHNER: Nyomozástan. 
(43.;44.;45.;46.;47.;) 
 

� LAHNER Kálmán: Nyomozástan. Budapest, 1942, Kapucinus Nyomda. 
Szerz� kiadása. 351 p. 

 

TANULMÁNYOK 
 

PARÁDI: A dualista Magyarország ha-
tár�rizeti rendszerének kialakulása. 
(10.;) 
 

� PARÁDI József: A dualista Magyarország határ�rizeti rendszerének kiala-
kulása. Belügyi Szemle, XXX.évf. (1982) 10.sz. 44-51.p. HU-ISSN 0133-
6738. 

PARÁDI: A Magyar Királyi Csend�r-
ség határ�rizeti feladatai 1891-1914. 
(10.;) 
 

� PARÁDI József: A Magyar Királyi Csend�rség határ�rizeti feladatai 1891-
1914. Hadtörténelmi Közlemények, CIII.évf. (1988) 1.sz. 56-92.p. HU-ISSN 
0017-6540. 

 

PARÁDI József: A Magyar Királyi Pénz-
ügyminisztérium határ�rizeti feladatai 
az Osztrák-Magyar Monarchia magyar-
országi vámhatárain 1867-1914. 
(10.;) 
 

� PARÁDI József: A Magyar Királyi Pénzügyminisztérium határ�rizeti fel-
adatai az Osztrák-Magyar Monarchia magyarországi vámhatárain 1867-
1914. Hadtörténelmi Közlemények, CIV.évf. (1989) 2.sz. 177-196.p. HU-
ISSN 0017-6540. 

 

PARÁDI: A dualizmus közrendvédelmi 
szerveinek jellemz�i és tevékenysé-
gük tapasztalatai. 
(3.;) 

� PARÁDI József: A dualizmus közrendvédelmi szerveinek jellemz�i és tevé-
kenységük tapasztalatai. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 
Praesidii Ordinis), II.évf. (1992) 3.sz. 21-28.p. HU-ISSN 1216-6774. A ta-
nulmány korábbi változata 1991. november 19.-én Budapesten hangzott el a 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság ál-
tal szervezett magyar rendvédelem-történeti tudományos konferencia-soro-
zatnak a �Tradíció és korszer"ség� cím� III. konferenciáján. A publikált ta-
nulmány az el�adás javított, b�vített és átdolgozott változata. 

 

PARÁDI: A magyar állam határ�rizete 
a két világháború között. A magyar 
határ�rizeti struktúra változásai a két 
világháború között. 
(11.;) 
 

� PARÁDI József: A magyar állam határ�rizete a két világháború között. A 
magyar határ�rizeti struktúra változásai a két világháború között. F!iskolai 
Figyel! Plusz, V.évf. (1994) 4.sz. 391-404.p. HU-ISSN 0866-4404. 
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PARÁDI: A polgári Magyarország ha-
tár�rizeti szervezetének kialakulása, 
tevékenységének jellemz�i, a két vi-
lágháború közötti magyar határ�rizet 
változásai. 
(11.;) 
 

� PARÁDI József: A polgári Magyarország határ�rizeti szervezetének kiala-
kulása, tevékenységének jellemz�i, a két világháború közötti magyar határ-
�rizet változásai. Határ�rségi Tudományos Közlemények, IV.évf. (1994) 
1.sz. 4-23.p. HU-ISSN � 

 

PARÁDI: A magyar állam határ�rizete 
a két világháború között. 
(11.;) 
 

� PARÁDI József: A magyar állam határ�rizete a két világháború között. 
Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), V.évf. 
(1995) 6.sz. 64-75.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 
1994. októberében Budapesten hangzott el, a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-
történeti tudományos konferencia-sorozatnak �A két világháború közötti Ma-
gyar Királyság rendvédelme� cím� VI. konferenciáján. A publikált tanul-
mány az el�adás javított, b�vített és átdolgozott változata. 

 

PARÁDI: A magyar rendvédelem sajá-
tosságai és fejl�dési periódusai a má-
sodik világháború el�tt és után. 
(3.;) 

� PARÁDI József: A magyar rendvédelem sajátosságai és fejl�dési periódusai 
a második világháború el�tt és után. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 
Historiae Praesidii Ordinis) VI.évf. (1996) 7.sz. 80-89.p. HU-ISSN 1216-
6774. A tanulmány korábbi változata 1995. október 25.-én Budapesten hang-
zott, el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Tár-
saság által szervezett magyar rendvédelem-történeti tudományos konferen-
cia-sorozatnak a �Háborúból diktatúrába� cím� VII. konferenciáján. A pub-
likált tanulmány az el�adás javított b�vített és átdolgozott változata. 

 

PARÁDI: A magyar határ�rizet 1867-
1945. 
(11.;) 
 

� PARÁDI József: A magyar határ�rizet 1867-1945. Határ�rségi Tanulmányok, 
V.évf. (1997) 1. sz. különszáma. 11-35. p. HU-ISSN � 

 

PARÁDI: A magyar állam határ�rizeti 
struktúrájának fejl�dése a századfor-
dulótól a második világháborúig. 
(12.;) 

� PARÁDI József: A magyar állam határ�rizeti struktúrájának fejl�dése a szá-
zadfordulótól a második világháborúig. Határ�rségi Tanulmányok, VII.évf. 
(1999) 5.sz. különszám 27-48.p. és 14 melléklet. A tanulmány korábbi vál-
tozata 1999. október 6-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Ma-
gyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvéd-
elem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak �A közigazgatás, a véd-
er� és a rendvédelem kapcsolatának változásai a polgári magyar állam id�-
szakában� cím� XII. konferenciáján. A publikált tanulmány az el�adás javí-
tott, b�vített és átdolgozott változata. 

 

PARÁDI: A Magyar Királyság rend-
védelme 1867-1919. 
(3.;) 

� PARÁDI József: A Magyar Királyság rendvédelme 1867-1919. Rendvéde-
lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), IX.évf. (1999) 
10.sz. 98-147.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 1998. 
szeptember 22.-én Budapesten hangzott el, a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett magyar rend-
védelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak �A nyugati rendvéde-
lem hatása a XIX-XX. századi magyar rendvédelemre� cím� X. konferenci-
áján. A publikált tanulmány az el�adás javított, b�vített és átdolgozott válto-
zata. 

 

PARÁDI: A magyarországi rendvéde-
lem fejl�dési tendenciái 1867-1950. 
(3.;) 

� PARÁDI József: A magyarországi rendvédelem fejl�dési tendenciái 1867-
1950. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), 
XI.évf. (2005) 13.sz. 84-96.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi 
változata 1998. februárjában Budapesten hangzott el, a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csend�rség-történeti 
Szakosztálya által szervezett tudományos rendezvénysorozat els� szimpo-
zionján. A publikált tanulmány az el�adás javított, b�vített és átdolgozott 
változata. 

 

PARÁDI: Integrált rendvédelem a pol-
gári magyar államban 1867-1945. 
(1.;) 

� PARÁDI József: Integrált rendvédelem a polgári magyar államban 1867-
1945. 71-79.p. In HAUTZINGER Zoltán (szerk.): Tanulmányok a �Határ�rség 
és rend�rség az integrált rendvédelemben� cím! tudományos konferenciá-
ról. Pécs, 2007, Magyar Hadtudományi Társaság Határ�rizeti Szakosztályá-
nak Pécsi Szakcsoportja. 255 p. HU-ISBN � /Pécsi határ�r tudományos köz-
lemények, VII./ HU-ISSN 1589-1645. 

 

PARÁDI: A magyar rendvédelem fej-
lesztési reformjai a XIX. század máso-
dik felét�l a XX. század közepéig. 
(3.;) 
 

� PARÁDI József: A magyar rendvédelem fejlesztési reformjai a XIX. század 
második felét�l a XX. század közepéig. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 
Historiae Praesidii Ordinis), XV.évf. (2008) 18.sz. 98-112.p. HU-ISSN 
1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2004. október 14.-én, Budapesten 
hangzott el, a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-
nyos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos konferen-
cia-sorozatnak �A karhatalmi feladatok a b!nmegel�zés és a békefenntartás 
szolgálatában Európában a XIX-XX. században.� cím� XVIII. konferenciá-
ján. A publikált tanulmány az el�adás javított, b�vített és átdolgozott válto-
zata. 
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PARÁDI: A dualizmuskori magyar rend-
védelem. 
(3.;) 
 

� PARÁDI József A dualizmuskori magyar rendvédelem. Rendvédelem-törté-
neti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XVIII.évf. (2010) 21.sz. 66-
84.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2007. október 5.-
én Budapesten hangzott el, a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-törté-
neti Tudományos Társaság által szervezett magyar rendvédelem-történeti tu-
dományos konferencia-sorozatnak �A rendvédelem fejl!dése a XIX-XX. szá-
zadban� cím� XXI. konferenciáján. A publikált tanulmány az el�adás javí-
tott, b�vített és átdolgozott változata. 

 

PARÁDI: A két világháború közötti Ma-
gyar Királyság rendvédelme. 
(3.;) 
 

� PARÁDI József: A két világháború közötti Magyar Királyság rendvédelme. 
Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XVIII.évf. 
(2010) 21.sz. 86-101.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 
2007. október 5.-én Budapesten hangzott el, a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett magyar rend-
védelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak �A rendvédelem fej-
l!dése a XIX-XX. században� cím� XXI. konferenciáján. A publikált tanul-
mány az el�adás javított, b�vített és átdolgozott változata. 

 

PARÁDI: A polgári magyar rendvéde-
lem a XIX-XX. században.  
(3.;) 
 

� PARÁDI József: A polgári magyar rendvédelem a XIX-XX. században. 
Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XIX.évf. 
(2010) 22.sz. 60-76.p. HU-ISSN 1216-6744. A tanulmány korábbi változata 
2008. október 10.-én Budapesten hangzott el, a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-
történeti tudományos konferenciasorozatnak �Másfél évszázad rendszervál-
tozásainak hatásai a nemzeti rendvédelmünkre� cím� XXII. konferenciáján. 
A publikált tanulmány az el�adás javított, b�vített és átdolgozott változata. 

 

PARÁDI: A Magyar Királyi Csend�rség 
határ�rizeti szolgálata. 
(10.;) 

� PARÁDI József: A Magyar Királyi Csend�rség határ�rizeti szolgálata. 
Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), XIX.évf. 
(2010) 22.sz. 77-91.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 
2008. október 10.-én Budapesten hangzott el, a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-
történeti tudományos konferencia-sorozatnak �Másfél évszázad rendszervál-
tozásainak hatásai a nemzeti rendvédelmünkre� cím� XXII. konferenciáján. 
A publikált tanulmány az el�adás javított, b�vített és átdolgozott változata. 

 

PARÁDI: A csend�rség teend�i az 
Osztrák-Magyar Monarchia Magyar 
királysága küls� határainak �rzésében. 
(10.;) 
 

� PARÁDI József: A csend�rség teend�i az Osztrák-Magyar Monarchia Ma-
gyar királysága küls� határainak �rzésében. Rendvédelem-történeti Füzetek 
(Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXI.évf. (2011) 24.sz. 100-118.p. HU-
ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2009. december 3.-án Bu-
dapesten hangzott el, a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tu-
dományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos kon-
ferenciasorozatnak �Csend!rség Ausztria-Magyarországon, illetve Ausztri-
ában és Magyarországon 1849-2005� cím� XXIV. konferenciáján. A publi-
kált tanulmány az el�adás javított, b�vített és átdolgozott változata. 

 

PARÁDI: Az egységes állami fizetési 
rendszer és a szakterületi rendfokozati 
rendszerek a polgári magyar állam 
rendvédelmében. 
(7.;) 

� PARÁDI József: Az egységes állami fizetési rendszer és a szakterületi rend-
fokozati rendszerek a polgári magyar állam rendvédelmében. Rendvédelem-
történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXII.évf. (2012) 26.sz. 
105-119.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2011. nov-
ember 11.-én, Budapesten hangzott el, a Szemere Bertalan Magyar Rendvé-
delem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti 
tudományos konferenciasorozatnak �Militarizmus és demilitarizmus a XIX-
XX. századi magyar állam rendvédelmében� cím� XXV. konferenciáján. A 
publikált tanulmány az el�adás javított, b�vített és átdolgozott változata.  

 

PARÁDI: A magyar rendvédelem 1867-
1914. 
(3.;) 
 

� PARÁDI József: A magyar rendvédelem 1867-1914. Rendvédelem-történeti 
Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXII.évf. (2012) 25.sz. 80-84.p. 
HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2010. december 6.-án 
Budapesten hangzott el, a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság által szervezett magyar rendvédelem-történeti tudo-
mányos konferenciasorozatnak �A közbiztonság közös Kárpát-medencei 
örökségünk� cím� XXV. konferenciáján. A publikált tanulmány az el�adás 
javított, b�vített és átdolgozott változata. 

 

PARÁDI: Az Osztrák-Magyar Monar-
chia Magyar Királyságának határszéli 
csend�rsége. 
(10.;) 

� PARÁDI József: Az Osztrák-Magyar Monarchia Magyar Királyságának ha-
társzéli csend�rsége. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-
esidii Ordinis), XXII.évf. (2012) 26.sz. 81-104.p. HU-ISSN 1216-6774. A 
tanulmány korábbi változata 2011.november 11.-én, Budapesten hangzott el, 
a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
által szervezett rendvédelem-történeti tudományos konferenciasorozatnak 
�Militarizmus és demilitarizmus a XIX-XX. századi magyar állam rendvédel-
mében� cím� XXV. konferenciáján. A publikált tanulmány az el�adás javí-
tott, b�vített és átdolgozott változata. 
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PARÁDI: Nemzeti határ�rizetünk pol-
gári szakasza. 
(12.;) 
 

� PARÁDI József: Nemzeti határ�rizetünk polgári szakasza. Rendvédelem-
történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), XXIII. évf. (2013) 27-
28-29-30.sz. 141-154.p. HU-ISSN 1216-6774. 150.p. 51.sz.jegyzet.  

 

PARÁDI: Rendvédelmi testületek a pol-
gári magyar állam id�szakában 1867-
1919. 
(3.;) 
 

� PARÁDI József: Rendvédelmi testületek a polgári magyar állam id�szaká-
ban 1867-1919. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 
Ordinis), XXIII.évf. (2013) 31-32-33-34.sz. 121-146.p. HU-ISSN 1216-
6774. A tanulmány korábbi változata 2014. február 21.-én, Budapesten hang-
zott el, a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Tár-
saság által szervezett magyar rendvédelem-történeti tudományos szimpo-
zion-sorozatnak �A kivételes hatalom és a közbiztonság� cím" XIV. szimpo-
zionján. A publikált tanulmány az el�adás javított, b�vített és átdolgozott 
változata. 

 

PARÁDI: A dualizmuskori és a két vi-
lágháború közötti Magyar Királyság 
határ�rizete. 
(7.;) 
 

� PARÁDI József: A dualizmuskori és a két világháború közötti Magyar Ki-
rályság határ�rizete. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Pra-
esidii Ordinis), XXIV.évf. (2014) 39-40-41-42.sz. 71-80.p. HU-ISSN 1216-
6774. 

 

PARÁDI: A Magyar Királyi Vám�rség 
a polgári magyar állam rendvédelmi 
testülete. 
(9.;) 
 

� PARÁDI József: A Magyar Királyi Vám�rség a polgári magyar állam rend-
védelmi testülete. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii 
Ordinis), XIV.évf. (2014) 39-40-41-42.sz. 81-98.p. HU-ISSN 1216-6774. 

PARÁDI: A magyar rendvédelem 1867-
1918. 
(7.;) 
 

� PARÁDI József: A magyar rendvédelem 1867-1918. Rendvédelem-történeti 
Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XVII.évf. (2017) 53.sz. 33-52.p. 
HU-ISSN 1216-6774. 

 

SUBA: A trianoni országhatárok kit"-
zésének politikai és technikai kérdé-
sei. 
(9.;) 
 
 
 
 
 

� SUBA János: A trianoni országhatárok kit"zésének politikai és technikai 
kérdései. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), 
IV. évf. (1994) 5.sz. 61-64.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi 
változata 1993. szeptember 21-én Budapesten hangzott el a Szemere Berta-
lan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett 
rendvédelem-történeti tudományos konferenciasorozatnak a �Háború, forra-
dalom, trianon� cím" V. konferenciáján. A publikált tanulmány az el�adás 
javított, b�vített és átdolgozott változata. 

SUBA: A magyar- csehszlovák határ 
helyszíni megállapítása és kit"zése 
1921-1925.  
(9.;) 
 

� SUBA János: A magyar- csehszlovák határ helyszíni megállapítása és kit"-
zése 1921-1925. Limes, X.évf. (1997) 2.sz. 29-41.p. HU-ISSN 0238-9266.  

 

SUBA: Egy határmegállapító bizottság ana-
tómiája: a magyar- csehszlovák határmeg-
állapító bizottság szervezete 1921-1925. 
(9.;) 
 

� SUBA János: Egy határmegállapító bizottság anatómiája: a magyar- cseh-
szlovák határmegállapító bizottság szervezete 1921-1925. 199-224.p. In 
PÁSZTOR Cecília (szerk.) Ahol a határ elválaszt Trianon és következményei 
a Kárpát-medencében. Balassagyarmat-Várpalota, 2002, Szindbád, 199-224. 
p. HU-ISBN 963 7243 45 3. /Kárpátia Könyvek./ HU-ISSN 1588-6328. 

 

SUBA: A déli határszakasz határokmá-
nyainak története. 
(9.;) 
 

� SUBA János: A déli határszakasz határokmányainak története. 155-167.p. 
In HAUTZINGER Zoltán (szerk.): Tanulmányok a �Magyar határ!rzés � euró-
pai biztonság cím" tudományos konferenciáról. Pécs, 2004, Magyar Hadtu-
dományi Társaság Határ�rizeti Szakosztályának Pécsi Szakcsoportja. 255 p. 
HU-ISBN � /Pécsi határ�r tudományos közlemények, VII./ HU-ISSN 1589-
1645. 

 

SUBA: A trianoni hármashatárok kije-
lölése. 
(9.;) 
 

� SUBA János: A trianoni hármashatárok kijelölése. 276-281.p. In GÁL József 
� GULYÁS László (szerk.): Régiók és határok. Eurórégiók, határmenti 
együttm"ködések. Szeged, 2009, Szegedi Tudományegyetem. 292 p. HU-
ISBN � /Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, 4./ HU-ISSN 1788-
7593. 

 

SZABÓ 
(13.;32.;33.;) 
 

� SZABÓ Andrea: A magyar pénzügy�rképzés intézményi kereteinek fejl�-
dése 1867-2011. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordi-
nis), XXV.évf. (2015) 43-44-45-46.sz. 117-126.p. HU-ISSN 1216-6774. 

 

SZIGETVÁRI 
(2.;) 

� SZIGETVÁRI Oszkár: A f�városi rend�rség detektívtestülete 1885-1918. 
133-162.p. In PARÁDI József et al. (szerk.): Ünnepi parergák ERNYES Mihály 
65. születésnapja tiszteletére. Budapest, 2016, Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. 193 p. HU-ISBN 978 615 80 
3091 5. /Salutem, 3./ HU-ISSN 2416-2078. A tanulmány korábbi változata 
2016. október 18.-án, Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett magyar rend-
védelem-történeti tudományos konferencia-sorozatnak �A katonailag szer-
vezett fegyveres !rtestületek és a polgári fegyveres !rtestületek a XIX- XX. 
századi magyar állam határ!rizetében� cím" XXXI. konferenciáján. A pub-
likált tanulmány az el�adás javított, b�vített és átdolgozott változata. 
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LEXIKON ÉS ADATTÁR 
 

BÖLÖNY 
(4.;) 
 

� BÖLÖNY József: Magyarország kormányai 1848-1975. Budapest, 1978, 
Akadémia. 328 p. HU-ISBN 963 05 1755 8. /A Magyar Országos Levéltár 
Kiadványai, IV. � Levéltártan és történeti forrásdokumentumok, 2./ HU-
ISSN 0441-4985. 

 

ALBUMOK 
 

BLASKA � KISS 
(5.;33.;) 
 

� BLASKA Andrea � KISS Attila (szerk.): A 140 éves Vám-és Pénzügy!rség 
emlékalbuma 1867-2007. VIVA Média Holding. 139 p. HU-ISBN 978 963 
76 1975 5. 

 

JOGSZABÁLYGY!JTEMÉNYEK 
 

HECKENAST 
(16.;) 

� HECKENAST Kálmán: A Magyar Királyi Pénzügy!rség szervezetére és szol-
gálatára vonatkozó törvények, szabályok, utasítások, rendeletek és elvi jel-
leg" határozatok gy"jteménye. Budapest, 1894, Magyar Királyi Állami 
Nyomda. 810 p. 

 

A Magyar Királyi Pénzügy!rség szer-
vezete és szolgálata iránti szabályok. 
1868.  
(31.;) 
 

� A Magyar Királyi Pénzügy!rség szervezete és szolgálata iránti szabályok. 
Budapest, 1868, Magyar Királyi Egyetemi Nyomda. 160 p. /A pénzügyi tör-
vények és szabályok hivatalos összeállítása, 20./ 

 

NAGY 
(25.;26.;27.;28.;29.;30.;34.;) 
 

� NAGY Ferenc: A Magyar Királyi Pénzügy!rség Szervezetére és Szolgála-
tára vonatkozó Szabályok. Budapest, 1941, A szerz� kiadása. 608.p. 

 

JOGSZABÁLYOK 
 

1867/XVIII.tc. 
(6.;) 

� 1867/XVIII.tc. az 1868-dik év els� évharmada folytán viselend� közter-
hekr�l. 

 

1868/II.tc. 
(6.;) 

� 1868/II.tc. a czukor és égetett szeszes italok kivitelénél visszatérítend� fo-
gyasztási adóról. 

 
 

1868/IV.tc. 
(6.;) 

� 1868/IV.tc. az 1868-ik évi május hó elsejét�l ugyanazon évi június hó 30-
áig viselend� közterhekr�l.   

 

1868/X.tc. 
(6.;) 

� 1868/X.tc. az 1868-dik évi július hó elsejét�l ugyanazon évi september hó 
30-áig viselend� közterhekr�l. 

 

1868/XI.tc. 
(6.;) 
 

� 1868/XI.tc. a sójövedék iránt.     

1868/XIV.tc. 
(6.;) 
 

� 1868/XIV.tc. a dohányjövedék iránt.    

1868/XV.tc. 
(6.;) 
 

� 1868/XV.tc. a lottójövedék iránt. 

1868/XVI.tc. 
(6.;) 
 

� 1868/XVI.tc. a szeszadóról.   

1868/XVII.tc. 
(6.;) 
 

� 1868/XVII.tc. a bor- és hús-fogyasztási adó iránt.  

1868/XIX.tc. 
(6.;) 
 

� 1868/XIX.tc. a söradóról. 

1868/XX.tc. 
(6.;) 
 

� 1868/XX.tc. a czukoradó iránt.  

1868/XXI.tc. 
(6.;) 
 

� 1868/XXI.tc. a közadók kivetése, befizetése, biztosítása, behajtása és 
pénzügyi törvényszékek felállítása iránt.   

1868/XXII.tc. 
(6.;) 
 

� 1868/XXII.tc. a házadóról.   

1868/XXIV.tc. 
(6.;) 
 

� 1868/XXIV.tc. a személyes kereseti adóról.  

1868/XXV.tc. 
(6.;) 
 

� 1868/XXV.tc. a földadóról.    

1868/XXVI.tc. 
(6.;) 
 

� 1868/XXVI.tc. a jövedelemadóról.   

1868/XXXIV.tc. 
(6.;) 
 

� 1868/XXXIV.tc. a személyes kereseti adóról.  

1868/XXXV.tc. 
(6.;) 
 

� 1868/XXXV.tc. a bor- és húsfogyasztási adóról.    

1869/XVIII.tc. 
(6.;) 
 
 

� 1869/XVIII.tc. a bor- és húsfogyasztási adóról.  
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1869/XIX.tc. 
(6.;) 
 

� 1869/XIX.tc. a dohány-jövedék iránt.   

1869/XX.tc. 
(6.;) 
 

� 1869/XX.tc. a czukoradóról. 

1869/XXI.tc. 
(6.;) 

 

� 1869/XXI.tc. a ház-, jövedelem- és személyes kereseti adóról.  

1870/XX.tc. 
(6.;) 
 

� 1870/XX.tc. a sz�l�váltsági kötvények szelvényadójáról.   

1870/XLII.tc. 
(2.;) 
 

� 1870/XLII.tc. a köztörvényhatóságok rendezésér�l. 

1870/LI.tc. 
(6.;) 
 

� 1870/LI.tc. a házadóról szóló 1868/XXII.tc. némely §-ainak módosításáról 
és érvényének meghosszabbításáról. 

 

1870/LII.tc. 
(6.;) 
 

� 1870/LII.tc. a személyes kereseti adóról szóló 1868/XXIV.tc. érvényének 
meghosszabbításáról. 

 

1870/LIII.tc. 
(6.;) 
 

� 1870/LIII.tc. a dohány-jövedékr�l szóló 1868/XIV.tc. érvényének meg-
hosszabbításáról. 

 

1870/LVI.tc. 
(6.;) 
 

� 1870/LVI.tc. a bor- és húsfogyasztási adóról.   

1870/LVII.tc. 
(6.;) 
 

� 1870/LVII.tc. a czukoradóról.  

1871/XVIII.tc. 
(2.;) 
 

� 1871/XVIII.tc. a községek rendezésér�l. 
 

1871/LVI.tc. 
(6.;) 
 

� 1871/LVI.tc. a földadóról szóló 1868/XXV.tc. érvényének meghosszabbí-
tása iránt. 

 

1871/LVII.tc. 
(6.;) 
 

� 1871/LVII.tc. a házadóról szóló 1868/XXII. és 1870/LI. törvénycikkek ér-
vényének meghosszabbításáról. 

 

1871/LVIII.tc. 
(6.;) 
 

� 1871/LVIII.tc. a jövedelemadóról szóló 1868/XXVI.tc. és 1870/LI.tc. ha-
tályának meghosszabbításáról és a jövedelemadó-szabályok 82., 83. §-annak 
értelmezésér�l, illet�leg módosításáról. 

 

1871/LIX.tc. 
(6.;) 
 

� 1871/LIX.tc. a személyes kereseti adóról szóló 1868/XXIV. és XXXIV. 
törvénycikkek érvényének meghosszabbításáról. 

 

1871/LX.tc. 
(6.;) 
 

� 1871/LX.tc. a dohányjövedékr�l szóló 1868/XIV.tc. hatályának meghosz-
szabbításáról. 

 

1871/LXI.tc. 
(6.;) 
 

� 1871/LXI.tc. a bor- és húsfogyasztási adótörvény és szabályok módosí-
tása, és ezek érvényének meghosszabbítása iránt. 

 

1871/LXII.tc. 
(6.;) 
 

� 1871/LXII.tc. a czukoradóról szóló 1868/XX.tc. hatályának meghosszab-
bításáról. 

 

1878/V.tc. 
(23.;) 
 

� 1878/V.tc. a magyar büntet�törvénykönyv a b"ntettekr�l és vétségekr�l. 
 

1921/XI.tc. 
(17.;) 
 

� 1921/XI.tc. a gyújtószeradóról. 

1922/XIV.tc. 
(20.;) 
 

� 1922/XIV.tc. a Magyar Királyi Folyam�rség szervezésér�l, létszámának, 
kiegészítési módjának és felfegyverkezésének megállapításáról. 

  

1924/XIX.tc. 
(17.;) 
 

� 1924/XIX.tc. a vámjog szabályozásáról. 

1924/XXI.tc. 
(17.;) 
 

� 1924/XXI.tc. a vámtarifáról. 

1928/VI.tc. 
(17.;) 
 

� 1928/VI.tc. a közúti gépjáróm"vek közúti célokra való megadóztatásáról. 
 

1928/XXXVIII.tc. 
(17.;) 
 

� 1928/XXXVIII.tc. a gyújtószeradóról szóló 1921. évi XI. tc. egyes rendel-
kezéseinek módosításáról, illetve kiegészítésér�l. 

 

1936/IV.tc. 
(17.;) 
 

� 1936/IV.tc. a fémjelzésr�l 

5 047/1919. (X. 1.) ME.r. 
(18.;) 
 

� 5 047/1919. (X. 1.) ME.r. a rend�rség államosításáról. 
Magyarországi Rendeletek Tára, LIII.évf. (1919) I.füzet. 752-767.p. 
 

8 270/1923. (XI. 23.) ME.r. 
(20.;) 

� 8 270/1923. (XI. 23.) ME.r. a folyamrendészet gyakorlásáról és a m. kir. 
folyam�rség szervezésér�l, létszáma kiegészítési módjainak és felfegyverzé-
sének megállapításáról szóló 1922: XIV. t.-c. végrehajtásáról. 
Magyarországi Rendeletek Tára, LVII.évf. (1923) I.füzet. 335-340.p.  
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18 400/1928. (VII. 15.) PM.r. 
(22.;) 
 

� 18 400/1928. (VII. 15.) PM.r. a jövedéki büntet� jog anyagi szabályainak 
megalkotásáról és a jövedéki büntet� eljárás szabályozásáról. 
Magyarországi Rendeletek Tára. LXII.évf. (1928) I.füzet. 1318-1363.p. 

 

45 400/1928. (VII. 15.) PM.r. 
(22.;) 
 

� 45 400/1928. (VII. 15.) PM.r. a jövedéki büntet� jog anyagi szabályainak 
megalkotásáról és a jövedéki büntet� eljárás szabályozásáról az éigazságügy-
miniszterrrel egyetért�leg kiadott 18 400/1928. (VII. 15.) PM.r. végrehajtá-
sáról. 
Magyarországi Rendeletek Tára. LXII.évf. (1928) I.füzet. 1363-1447.p. 

 

6 500/1931. (XI. 30.) ME.r. 
(19.;) 

� 6 500/1931. (XI. 30.) ME.r. a rend�rség szervezeti változásairól. 
Magyarországi Rendeletek Tára, LXV.évf. (1931) XII.füzet. 1533-1534.p.   

 

22 117/1933. (XII. 30.) PM.r. 
(26.;) 

� 22 117/1933. (XII. 30.) PM.r. nyomozó csoportok felállításáról. 
NAGY Ferenc: A Magyar Királyi Pénzügy!rség szervezetére és szolgálatára 
vonatkozó szabályok. 390.p. Budapest, 1941, a szerz� kiadása. 608 p.  

 


