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Tisztelt Tagtársaim, Kedves Szimpatizánsok! 
Ezúton tájékoztatlak Benneteket arról, hogy a 2018. IV. 16-án (hétfőn) 1500 órai kez-
dettel került sor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusában a Rendé-
szettudományi Kar és a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-
nyos Társaság rendezésével  

PARÁDI József — VEDÓ Attila : 
A polgári magyar állam karhatalmi tevékenységének szabályozása 1867-1944. 

Budapest, 2018, Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság. 

336 p. HU-ISBN 978 615 80 3092 2. 
/A magyar rendvédelem-történet forrásai, 1./ HU-ISSN 2560-0532. 

kötet bemutatására. 
A bemutató helyszíne az V. emeleti tanácsterem volt, amely megtelt a kötet 

iránt érdeklődő oktatókkal, hallgatókkal, a tudományos társaság tagjaival, illetve 
a téma iránt érdeklődőkkel.  

A könyvbemutatót dr. BODA József Ph.D. habil. doc. nyá.nb.vörgy. dékán, 
a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja nyitotta meg aki hangsú-
lyozta, hogy minden könyv bemutatója ünnep, hoszen minden kötettel a kultú-
ránk gyarapodik.  

Dr. PARÁDI József CSc nyá.r.ezds. nyá.főiskolai tanár a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság elnöke, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia köztestületi tagja a tudományos társaságban működő alkotó-
műhelyek szellemiségét ismertette, továbbá a társaság által kiadott könyvsoro-
zatokat mutatta be röviden.  

Dr. BALOGH János r.vörgy. műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes 
a Készenléti Rendőrség parancsnoka mutatta be a kötetet. Ennek során kiemelte, 
hogy a korabeli fogalmazások milyen közérthető stílusban készültek. A 100 év-
vel korábbi szöveget sok esetben könnyebb megérteni, mint napjaink jogi meg-
fogalmazásait. Felhívta továbbá a figyelmet arra is, hogy a karhatalmi tevékeny-
ség jogi garanciái napjainknak is példát mutató módon milyen fejlettek voltak a 
vizsgált időszakban. Rámutatott arra is, hogy a magyar rendvédelem történetével 
való foglalkozás milyen hasznos, mivel számos napjainkban is alkalmazható ta-
pasztalat keletkezett a XIX-XX. században. A kötet egyik erényének tekintette, 
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hogy az olvasó megismerkedhet a szakterület történetével, amely lehetőséget te-
remt napjaink fogalmi és eljárási rendjének gyökereivel való megismerkedésre, 
mivel múltunk ismerete nélkül nem érthetjük meg a jelenünket sem.  

VEDÓ Attila r.őrgy. doktorandusz végezetül arra mutatott rá, hogy a jövő 
nemzedéke számára milyen előnyöket rejt a kötet, hiszen hosszú hetek, illetve 
hónapok kutatómunkája helyet percek alatt az érdeklődő elé tárul a szakterület-
nek a polgári magyar állam időszakában keletkezett joganyaga az értelmező ta-
nulmányok társaságában. 

A két tanulmányt, 33 jogszabályt és négy szabályzatot tartalmazó kiadvány 
kereskedelmi forgalomban nem jelent. Kötelespéldányt kapnak azonban a rele-
váns gyűjtőkörű és részben vagy egészében országos hatáskörű közkönyvtárak: 
az Országos Széchényi Könyvtár, Országgyűlési Könyvtár, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Könyvtára, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára, a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Könyvtára.  

A könyv digitalizált formában felkerült továbbá a Szemere Bertalan Ma-
gyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság honlapjára 2018 májusától, 
ahonnan térítésmentesen letölthető.  

A könyv számítógéplemezen rögzített példányában részesültek a könyvbe-
mutató résztvevői. Nyomdai önköltségi áron — az igényeknek megfelelő pél-
dányszámban — részesültek a kötetből a magyar rendőrség karhatalmi tevé-
kenysége ellátására hivatott szervezetének vezető beosztást betöltő tagjai és a 
szakterület szűkkörű művelői.  

A könyvbemutató végén a szerzők igény szerint dedikálták a kötet számí-
tógéplemezen rögzített példányait. 

 

Nemzeti rendvédelem-történetünk érdekében kifejtett tevékenységetekhez további 
eredményeket kívánok!  

 

Budapest, 2018. IV. 20. 
              Dr. PARÁDI József 
              a társaság elnöke 


