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KÖRLEVÉL 
(2017-258) 

 

Tisztelt Tagtársaim, Kedves Szimpatizánsok! 
 
Ezúton tájékoztatlak Benneteket arról, hogy tudományos társaságunk 

2017. X. 27-én (pénteken) 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 

(1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
„A magyar pénzügyőrség története. 

A Magyar Királyi Pénzügyőrség 150 éves évfordulója.” 
címmel megtartotta a 

XXXII.  
magyar rendvédelem-történeti tudományos konferenciáját. 

 
A konferencia helyszíne a néhai Ludovika Akadémia szépen felújított épülete, méltó és 
reprezentatív környezetet biztosított a rendezvény számára.  

A konferencia a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara közös rendez-
vényeként valósult meg, melynek a szervezésében jelentős szerepet vállalt az egyetem 
Vám- és Pénzügyőr tanszéke, illetve a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Alapítvány. A konferencia melletti teremben — a polgári magyar állam pénzügyőrségét 
reprezentáló — kamara kiállítás volt megtekinthető a rendezvény napján, melyet az 
Adó- és Pénzügyőr Múzeum biztosított.  

A konferencia részvevőit a házigazda egyetemi kar nevében dr. habil BODA József 
Ph.D. docens nyá.nb.vörgy. dékán, a pénzügyőrség képviseletében POLCZ Attila pü.ddtbk. 
rendészeti szakfőigazgató, a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-
nyos Társaság részéről pedig dr. PARÁDI József CSc. ny. főiskolai tanár nyá.r.ezds., a 
tudományos társaság elnöke köszöntötte a megjelenteket. A mintegy 120 fő befogadó-
képességű terem teljesen megtelt.  

A köszöntőket követően került sor — tudományos társaságunk hagyományainak 
megfelelően — a rendvédelem-történetért elismerések átadására. Mint köztudott a Sze-
mere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság a magyar rendvé-
delem-történet érdekében kifejtett szellemi alkotómunkát és a feltárt eredmények köz-
kinccsé tétele érdekében végzett tevékenységet ismeri el kitűntetéseivel. Ebből fakadóan 
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többféle és többszintű elismerési rendszer alakult ki az elmúlt 1/4 évszázad során. (A 
kitűntetésekről bővebb információ a világhálón érhető el, a tudományos társaság hon-
lapjára felhelyezett „Magyar rendvédelem-történeti elismerések.” című könyvben.) 

Átadásra került: 
- Rendvédelem-történetért érdemérem : HODOS Gábor, KERKAYNÉ Maczky Emese, 

LŐRINCZI Dénes, dr. SZABÓ Andrea Ph.D. docens pü.ezds. , SZIGETVÁRI Oszkár r.szds., 
VERBOVSZKI Sándor nyá.r.szds.; 

- Rendvédelem-történetért érdemkereszt támogató fokozata : dr. BENCSIK Péter Ph.D. 
- Rendvédelem-történetért érdemrend támogató fokozat : dr.univ. ŐRY Károly; 
- Rendvédelem-történet magistere kitűntető cím : dr. BENCSIK Péter Ph.D. adjunktus, 

dr. BERKI Imre Ph.D., BERTA Gyula, dr. BODA József Ph.D. docens nyá.nb.vörgy., 
CSÓKA Ferenc nyá.nb.alez., dr.jur. ERNYES Mihály nyá.r.ddtbk., FAZAKAS László Ká-
roly nyá.kő.alez., FORRÓ János nyá.r.alez., dr. GÁSPÁR László CSc. doc. nyá.r.alez.,                
Dr. KAISER Ferenc Ph.D. docens, dr. KOVÁCS Tamás Ph.D. adjunktus, dr. KOVÁCS Zol-
tán András Ph.D. nb.ddtbk., dr.prof. LŐRINCZ József CSc. nyá.bv.ddtbk. , dr. prof. 
MEZEY Barna DSc., dr. NAGY Ákos Péter Ph.D. r.őrgy., dr.univ. ŐRY Károly, dr. PARÁDI 
József CSc. ny.főiskola tanár nyá.r.ezds., dr. PERÉNYI Roland Ph.D., SIMON F Nándor, 
dr. SUBA János Ph.D. honv.alez., dr.prof. SZAKÁLY Sándor DSc., ZEIDLER Sándor. 

Azon kitűntettetek számára, akiknek nem állt módjában a rendezvényen megjelenni 
és képviselőjüket sem küldték el, mivel személyesen szeretnék az elismerést átvenni, a 
következő év rendvédelem-történeti rendezvényein kerülnek átadásra az elismerések. 

A kitűntetettek bemutatását a Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Histo-
riae Praesidii Ordinis), XVII.évf. (2017) 53-54.sz. „Személyi Hírek” rovata fogja tar-
talmazni, amely 2018 elején már elérhető lesz a társaság honlapján.  

A konferencia levezető elnökei dr. BODA József Ph.D.doc. nyá.nb.vörgy., a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának dékánja és dr.prof. SZAKÁLY 
Sándor DSc. a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója voltak. A konferencia 
programja terv szerint valósult meg: 

- PARÁDI József: Pénzügyőrség a dualizmuskori Magyar Királyság határőrizetében. 
- SZABÓ Andrea: A Magyar Királyi Pénzügyőrség rangrendszere. 
- SIMON F Nándor: Pénzügyőrségi igazolványok. 
- SALLAI János: A Magyar Királyi Vámőrség határőrizeti szabályzata. 
- MÉSZÁROS Balázs: A Magyar Királyi Pénzügyőrség egyenruhája és felszere-

lése 1919-1944. 
- OLASZ Lajos: A polgári (passzív) légvédelem megalapozása Magyarországon 

1927-1932.  
- POTOCZKI Zoltán: Az ásváényolaj jövedék hazai kialakulásának dualizmuskori 

története. 
- SZIGETVÁRI Oszkár: Nyomozó tevékenység a Magyar Királyi Pénzügyőrségnél.  
- VARRÓ István: A Magyar Királyi Pénzügyőrség az I. világháborúban.  
- ERDŐS Ákos: Kábítószer - felderítés története a pénzügyőrségnél. 
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A programhoz csatlakozva — mintegy záró előadásként — gróf LÓNYAY Menyhért-
ről és földi maradványait Lónyán a család temetkezési kápolnájában magába foglaló 
emlékhely felújításáról nyújtott tájékoztatást a pénzügyőr nyugdíjas szervezet képviselője.  

Az előadások színvonalasak voltak. A téma lényegét tartalmazták. Azon előadáso-
kat, amelyek tanulmánnyá fejlesztett változatai harmonizálnak a — Magyar Tudomá-
nyos Akadémia illetékes részlege által minősített — Rendvédelem-történeti Füzetek 
(Acta Historiae Praesidii Ordinis), HU-ISSN 1216-6774. tudományos periodika közlési 
feltételeiben foglaltakkal, a folyóirat befogadja. Ezen alkotások előreláthatóan 2018. év 
első 1/4 évében már elérhetők lesznek a Rendvédelem-történeti Füzetek digitalizált szá-
mában a társasági honlapon.  

Az előadók szinte kivétel nélkül valamilyen tudományos fórumon már megvédett 
eredményeiket, illetve a legfrissebb kutatási eredményeiket tették közkinccsé. 

Jó hangulatú, tartalmas rendezvényen vehettek részt a megjelentek. A Szemere Ber-
talan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság rendezvénypolitikájának 
megfelelően a hallgatóság köréből szinte teljes egészében hiányzott az a fajta konferen-
cia látogatói kör, melynek a tagjai azért jelennek meg egy rendezvényen, hogy ezáltal is 
bizonyítsák egy adott szellemiséget képviselő csoporthoz tartozásukat, illetve azzal való 
szimpátiájukat. Tudományos társaságunk álláspontja szerint a magyar történelem egy 
szeletét, nemzeti rendvédelmünk történetét művelik társaságunk tagjai, melynek során a 
valós tények feltárását a történelmi folyamatok és igazság bemutatását kívánják megva-
lósítani. Nem kedveljük a történelmünket valamilyen kitűntetett ideológiához „igazí-
tani” kívánó áltudósok sajátságos érvelését és társaságát. E konferenciánkat is az objek-
tív történelemszemléleten nyugvó eredmények egzakt kifejtése jellemezte. Hazájukat, 
hivatásukat, az általuk művelt témát szerető előadók interpretálták kutatási eredményei-
ket a hasonló szellemiségű hallgatóságnak. 

 
Nemzeti rendvédelem-történetünk művelése érdekében kifejtett tevékenységetekhez 

további eredményeket kívánok! 
 
Budapest, 2017. X. 30. 
 
              Dr. PARÁDI József 
              a társaság elnöke 


