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A csendőrségi jogszabályok és rendeletek összeállításáról és 
elérhetőségéről 

 
A Magyar Királyi Csendőrség 1881-től 1945-ig működött. A testületre vonatkozó törvényeket 
a Corpus Juris Hungarici tartalmazza, a testület munkáját szabályozó rendeletek pedig a 
Magyar Királyi Csendőrség közlönyében jelentek meg. Mivel a magyar csendőrség a 
honvédelmi- és a belügyi tárca felügyelete alatt állt, a testületre vonatkozó fontosabb 
rendeleteket a két tárca közlönyeiben, valamint a csendőrség közlönyeiben publikálták. A 
Magyar Királyi Csendőrségre vonatkozó azon rendeleteket pedig, amelyek valamilyen 
formában kihatottak az ország egészére a magyarországi rendeletek tárában is közölték.  

A Magyar Királyi Csendőrségre vonatkozó törvényeket és rendeleteket, valamint azok 
összefoglaló jegyzékét a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 
Társaság tagjai dr. PARÁDI József irányításával mag. SIMON F. Nándor tárta fel, rögzítette és 
rendszerezte, és KŐRÖSSY Zoltán és Katalin dolgozták fel a honlapra. Ezúton is köszönetünket 
fejezzük ki hozzáértő, körültekintő és lelkiismeretes munkájukért, amely nélkül a 
jogszabálygyűjtemény nem jöhetett volna létre.  

A jegyzékek, valamint az azokban felsorolt törvények és rendeletek a honlapon 
olvashatók, onnan letölthetőek és szövegkeresővel a régi szövegből adódó korlátokon belül 
kutathatóak.  

A „Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Csendőrség számára” címmel közlöny jelent 
meg 1912-1918-ig és „Csendőrségi Közlöny a Magyar Királyi Csendőrség számára” címmel 
1924-1944-ig (jelenleg nem ismeretes, hogy megjelent-e 1945-ben is). A közlönyben 
szerepeltek a testületre vonatkozó rendeletek, továbbá azon rendeletek is, amelyek nem a 
testületre vonatkoztak ugyan, de ismeretükre a csendőrségnek szüksége volt a szolgálat 
eredményes ellátása érdekében. A Magyar Királyi Csendőrségre vonatkozó itt megjelent 
rendeletekről a honlap számára készült jegyzék és az abban felsorolt rendeletek a 
„Csendorsegi kozlonyok 1912-1918” és „Csendorsegi kozlonyok 1924-1945” cím alatt 
találhatók. Ezen kívül, az utóbbi címszó alatt találhatók a „Csendorsegi kozlonyok mutatoi” 
is, amely a közlönyökben 1924-1943 között megjelent összes rendeletet felsorolja.  

Azokban az években amikor — a Magyar Királyi Csendőrség folyamatos működése 
ellenére — a „Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Csendőrség számára” nem jelent meg 
(1918-1924), a testületre vonatkozó jogszabályokat a „Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi 
Honvédség számára” és a „Belügyi Közlöny” periodikákban jelentették meg. Az itt közölt 
rendeletek közül a Magyar Királyi Csendőrségre vonatkozóak, a honlapon a jegyzékükkel 
együtt „Honvedsegi kozlonyok” és a „Belugyi kozlonyok” cím alatt találhatóak.  

A „Csendőrségi- és Rendőrségi Közlöny”-t a Magyar Királyi Csendőrség fennállása 
időszakában 1916-1923 között adták ki. Az itt megjelent rendeletek, amelyek a Magyar 
Királyi Csendőrségre vonatkoztak és a Csendőrségi Közlöny számaiban is megtalálhatóak. 

A rendeletekkel kapcsolatos anyag összefoglalása: 
- Csendőrségi közlönyök 1912-1918  
- Csendőrségi közlönyök 1924-1945 
- Honvédségi közlönyök  
- Belügyi közlönyök  

  

 
 

Ha valakinek tudomása lenne olyan ideillő anyagról, ami itt nem szerepel, kérjük, legyen 
kedves figyelmünkbe hozni, hogy a lehető legteljesebbé tehessük ezt az egyébként igen 
nehezen elérhető anyagot. 
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A keresés módja: 
Mindegyik csoportban szereplő rendeletek fel vannak sorolva az azonos című 

„JEGYZÉK”-ben. Továbbá, mindegyik rendelet a dokumentum bal oldalán önálló  
„könyvjelző”-vel van ellátva, amely „könyvjelző”-re kattintva a kereső azonnal az illetékes 
rendelethez jut. 

A „.pdf” formában levő anyag minden oldalának tetején van egy kis kereső ablak, 
amelybe a keresett szó a „find” szó helyébe beírható. Azt követően az ablak melleti nyílra kell 
kattintani, s az annak eredményeként megjelenő listán ki kell választani a keresésre vonatkozó 
igényt. Például, a lista első sorában megjelenő „Find Next in Current PDF” feliratra 
kattintással a számítógép a keresett szónak a szövegbeli legközelebbi előfordulásához vezeti 
az olvasót, s majd a keresőablak mellett megjelenő fel- és lemutató nyilakra kattintással a 
keresett szónak a szövegben az ezt megelőző, vagy követő megjelenéséhez „viszi” az olvasót. 

Továbbá, minden „.pdf” dokumentum bal oldalán az egyik ikon egy könyvjelzőt ábrázol. 
Arra kattintva az összes könyvjelző megjelenik a baloldali oszlopban. A kívánt könyvjelzőre 
kattintással az olvasó a konkrét rendeletet tartalmazó laphoz jut. Ha a „könyvjelző” neve 
hosszúsága miatt nem olvasható teljes egészében, a könyvjelző lista ablakának jobb oldali 
szélére lehet vinni a mutatót, amikoris egy kétirányú nyíl tűnik fel, s annak a jobbra vagy 
balra vonszolásával az ablakot ki lehet szélesíteni, vagy lekeskenyíteni. 

A „.doc” formában levő anyagban a keresés legegyszerűbb módja a „Ctrl” és „F” 
gombok egyidejű megnyomása, amellyel egy kereső ablak nyílik meg. Az abba beírt 
keresendő szóhoz lehet általa jutni, a dokumentumban akár fel- vagy lefelé, kívánság szerint. 
 


