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Magyar közbiztonság-történeti 

tudományos szimpozion-sorozat rendezvényeinek 
jegyzéke. 

 
 

S.sz. A rendezvény címe Helyszín, 
dátum 

 

I. 
 

120 éve hozták létre a magyar csendőrsé-
get. 
 

 

2001.II. 

 

II.  
 

Csendőrség Magyarországon. 
 

 

2002.II. 
 

III.  
 

Híven, becsülettel, vitézül. 
 

 

Budapest 
2003.II.14. péntek 
 

 

IV.  
 

Bűnmegelőzés a XIX-XX. századi Euró-
pában. 
 

 

Kaposvár 
2004.II.12. 
 

 

V. 
 

Csendőrség és a vidék közbiztonsága. 
 

 

Kaposvár 
2005.II.14. hétfő 
 

 

VI.  
 

125 éves a közbiztonsági szolgálat szer-
vezéséről szóló 1881/III.tc. 
 

 

Budapest 
2006.II.10.péntek 
 

 

VII.  
 

A magyar vidék rendvédelme a XIX-XX. 
században. 
 

 

Budapest 
2007.II.14. szerda 
 

 

VIII.  
 

A polgári magyar állam első központosí-
tott, közbiztonsági őrtestülete. 
 

 

Budapest 
2008.II.15.péntek 
 

 

IX.  
 

A Magyar Királyság közrendvédelme 
1867-1945. 
 

 

Budapest 
2009.II.18.szerda 
 

 

X. 
 

Közrendvédelem a magyar polgári állam-
ban. 
 

 

Budapest 
2010.II.12. péntek 
 

 

XI.  
 

A polgári magyar állam központosított 
közbiztonsági őrtestülete a Magyar Kirá-
lyi Csendőrség. 
 

 

Budapest 
2011.II.14.hétfő 
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Bemutatkozik 

az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Karának 

Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke 
 

A jog- és államtörténet oktatása az egyetemen 1855-ben kezdődött. A né-
met birodalom jogtörténetéről szóló első előadásokat WENZEL Gusztáv 
tartotta, majd ez a tudományterület fejlődött egyetemes európai jogtörté-
netté. A magyar jogtörténet első professzora Hajnik Imre 1872-ben foglal-
ta el a katedráját. Ekkor a karon két jogtörténeti tanszék működött, az 
egyetemes és összehasonlító jogtörténeti tanszék, valamint a magyar jog-
történeti tanszék.  

A magyar jogtörténeti tanszéken a magyar alkotmánytörténetet és a 
magyar jogtörténetet oktatták. A tanszék kutatási témái voltak a magyar 
büntetőjog és börtönügy története, az igazságügyi politika, az erdélyi jog 
fejlődése, a középkori alkotmányfejlődés, a történeti jog kodifikációja, a 
parlamentarizmus modelljei, illetve a magyar államtan és a magyar közjog 
fejlődése. 

A tanszék oktatási feladata napjainkban a jogászképzés szakmai meg-
alapozása, a szakjogok terminológiai és szerkezeti előtörténetének megis-
mertetése a magyar jog főbb történeti tendenciáinak oktatásával. A tanszék 
a felsőbb évesek számára a magyar jogi kultúra sajátosságait, tradicionális 
elemeit oktatja. A politológus képzésben az európai parlamentarizmus-
történet keretébe illesztve ismerteti meg a hallgatókat a magyar parlamen-
tarizmus és a parlament történetével. 

A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék jelenlegi fő kutatási profilja a 
magyar jog intézményeinek történeti fejlődése, különös tekintettel a szom-
szédos országok, illetőleg Európa jogfejlődésére. A tanszék nyolc munka-
társa egyéni kutatási programok mentén valósítja meg tudományos célki-
tűzéseit: BÓDINÉ Beliznai Kinga (magyar házassági jog, jogi szimbólu-
mok), GOSZTONYI Gergely (médiajog története és aktuális szabályozási 
kérdései), HORVÁTH Attila (a kereskedelmi jog története, a diktatúrák jo-
ga), KÉPES György (az amerikai jog hatása Magyarországra), MÁTHÉ Gá-
bor (a közigazgatás és a jogállam), MEZEY Barna (a büntetés-végrehajtási 
jog fejlődése), RÉVÉSZ T. Mihály (szabadságjogok, állampolgári jogok, 
sajtójog), VÖLGYESI Levente (az egyházjog története, műemlékvédelmi 
jog). A tanszék közös kutatási iránya a parlamentarizmus története és a jo-
gi szimbólumok helye a jogfejlődésben. A tanszéken az oktatói gárda mel-
lett 25 meghívott előadó működik, akik ügyvédek, történészek, levéltáros-
ok, bírák és más tudósok. 
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Bemutatkozik 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-Történeti 
Tudományos Társaság 

 

Az 1990-ben alapított és 1991-ben a Fővárosi Bíróság által bejegyzett Társa-
ságunk a magyar rendvédelem története iránt érdeklődő szakemberek társa-
dalmi egyesülése. Tagjaink a magyar rendvédelem-történet, illetve azzal ro-
kon fegyveres testületek történeti kutatásával és oktatásával foglalkoznak. 
Tagságunk döntően a rendvédelmi testületek személyi állománya, közgyűj-
temények munkatársai, felsőoktatási intézmények oktatói köréből kerül ki. 
Vannak közöttünk olyanok is, akiknek a foglalkozása ugyan nem kapcsoló-
dik a rendvédelem jelenéhez, vagy múltjához, azonban érdeklődnek a téma-
kör iránt, illetve valamilyen formában művelik azt pld. gyűjtők. Mintegy 
negyven fő rendelkezik tudományos, illetve oktatói fokozattal, melynek ská-
lája az akadémiai tagságtól a doktor univ., illetve a professzortól a tanárse-
géd fokozatig terjed. Többségük napjaink magyar tudományos életének és 
felsőoktatásunknak elismert szakembere. 

Álláspontunk szerint a rendvédelem nem diszciplínát, hanem tevé-
kenységet jelöl, amelynek elméleti alapjait számos tudományterület ered-
ményei alkotják. A rendvédelem-történetét gyűjtőfogalomnak tekintjük, 
amelybe - tértől és időtől függetlenül - beletartozik az egyetemes történelem 
során megvalósult valamennyi rendvédelmi modell. A különböző korok 
rendvédelmi modelljei és azok változásai alkotják a rendvédelem-történetet. 

Célunk, hogy a szakterület művelésével, az írásos források és tárgyi 
emlékek feldolgozásával hozzájáruljunk a magyar és az egyetemes történe-
lem gyarapításához, rendvédelem-történeti múltunk feltárása, a tapasztalatok 
hasznosítása által pedig a rendvédelem fejlesztéséhez. Egyesületünk úgy vé-
li, hogy nemzeti rendvédelem-történeti tradíciónk - elsősorban a XIX. és 
XX. századi hagyományaink - közkinccsé tételével a tapasztalatok megis-
mertetésével elősegítheti a magyar rendvédelem fejlesztését, a személyi ál-
lomány identitástudatát, ezen keresztül pedig az etikai viszonyok fejlődését, 
valamint a lakosságnak a rendvédelmi testületekről kialakított elképzelésé-
nek a kedvezőbbé tételét. Tudományos társaságunk szakosztályai szellemi 
alkotóműhely jelleggel tevékenykednek. 

Tudományos társaságunk évente egy-két alkalommal nemzeti rendvé-
delem-történetünk témakörében tudományos konferenciát, a szakosztályok 
pedig átlag két évente szimpozionokat szerveznek. 

Kiadványaink a Rendvédelem-történeti Füzetek és a Rendvédelem-
történeti Hírlevél periodikák, valamint A magyar rendvédelem-történet 
öröksége című könyvsorozat.  
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XII.  
„A magyar vidék rendvlédelme 1867-1945” 

 
 

című szimpozionjának 
 
 

PROGRAMJA 
 
 

0830 - 900 :  REGISZTRÁCIÓ 
 
 

Délelőtti levezető elnök:   Dr. SZAKÁLY Sándor 
 
 

900 – 905 : ELISMERÉSEK ÁTADÁSA 
 
 
 
 

905 – 930 Dr. M EZEY Barna: Megnyitó előadás 
 
 
 

930 - 950 Dr. PARÁDI József: Közbiztonság-történeti kutatá- 
              sok a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti  
              Tudományos Társaságnál 
 
 
 
 

950 - 1000 SZÜNET 
 
 
 
 

1000 - 1025 Dr.  FORRÓ János: Fejér vármegye közbiztonság- 
                  története 1688-1883. 
 
 
 

1025 – 1050 ZEIDLER Sándor: A polgári magyar állam központosított  
                     közbiztonsági őrtestülete öltözékének és felszerelésének spe- 
                     cifikumai.  

 
 
 
 

1050 – 1100 SZÜNET 
 
 
 
 

1110 - 1125  Dr. BODA József: Az argentin csendőrség története. 
 
 
 

1125 - 1200 Dr.  ZÉTÉNYI  Zsolt: A KÉPÍRÓ per jog- és rendvédelem- 
                 történeti tanulságai.  
 
 
 
 

1155 – 1205 EBÉDSZÜNET 
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Délutáni levezető elnök:   Dr. SUBA János 
 
 
 
 
 

1300 - 1325  CSÓKA Ferenc: A Magyar Királyi Csendőrség története a  
                   levéltári források tükrében 
 
 
 
 

1335 - 1350 
 Dr. SÁGVÁRI György: Egy csendőr őrs „távbeszélgetési  

                  könyve”, mint történeti forrás. 
 

 
 
 
 

1350 - 1400 SZÜNET 
 
 

1400 - 1425  SIMON F. Nándor: Az első polgári magyar központosított  
                   közbiztonsági őrtestület szolgálati igazolványai a két világhá-  
                   ború között. 
 
 
 

1425 - 1450 
 HODOS Gábor: A csendőrség megítélése a korabeli ma- 

                  gyar sajtóban a Dános puszta-i gyilkosság kapcsán. 
 
 
 

1450 - 1515 
 Dr. SUBA János: A Magyar Királyi Csendőrség újjászer-

vezése 1919-1921. 
 
 
 

 
 

1515 - 1525 SZÜNET 
 
 
 
 
 
 

1525 -től        HOZZÁSZÓLÁSOK ÉS VITA 
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Levezető elnökök 
 

Délelőtti levezető elnök 
 

 
 

Dr. SZAKÁLY Sándor 

���� ; ���� ;  ; ���� ;  
 

- az MTA doktora, egyetemi tanár 

 
Délutáni levezető elnök 

 

 
 

Dr. SUBA János 

� ;  � ;  ;  � ;  

- Ph.D. doktor 
 

Piktogram A rendvédelem-történeti elismerések 
 Rendvédelem-történetért Díj 

 
Rendvédelem-történetért Érdemrend 
a rendvédelem-történet kiváló művelőjének 

� Rendvédelem-történetért Érdemrend 
a rendvédelem-történet önzetlen támogatójának 

 
Rendvédelem-történetért Érdemkereszt 
a rendvédelem-történet kiváló művelőjének 

� Rendvédelem-történetért Érdemkereszt 
a rendvédelem-történet önzetlen támogatójának 

� Rendvédelem-történetért Érdemérem 
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Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Tudományos Társaság Tudományos Társaság Csö.tört Szakosztálya 

 

 

 
 

„A magyar vidék rendvédelme 1867-1945” 
című  

XXII. MAGYAR KÖZBIZTONSÁG-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOS SZIMPOZION 
 

  „Megnyitó előadás” 

              �: (+36/06-1) 266-3119   Dr. M EZEY Barna    @: rektor@elte.hu 
 
 

- Tudományos fokozat: az MTA 
doktora 
- Oktatói fokozat: habilitált egye-
temi tanár 
- Az ELTE rektora 
- Kutatási területe: A magyar bün-
tetés-végrehajtási jog története 

 

Az előadó szerzőségével pub-
likált, a tudományos közléssel 
szemben támasztott igények-
nek megfelelő: 
 

- könyvek:                            10 
- tanulmányok:                   129 
- összes tudományos  
  közleményei:                    325 
- tudományos közleményei 
  idézettsége:                       376 

 

Hirsch index: 8 

Rendvédelem-történetért elismerései: ���� ; ���� ;  ; ���� ;  ;  
 

Fontosabb tudományos közéleti tagságok és tisztségek: 
 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság tagja, a Magyar 
Tudományos Akadémia köztestületi tagja, a Magyar Börtönügyi Társaság alapító tagja, a 
Magyar Jogász Egylet, a Magyar Kriminológiai Társaság, a Magyar Történelmi Társulat és 
a Politikatudományi Társaság tagja. 

A Magyar Börtönügyi Társaság elnöke 2008- ; a Magyar Jogász Egylet Jogtörténeti-, 
Római Jogi és Egyházjogi Szakosztály elnöke ; a Magyar Tudományos Akadémia nem 
akadémikus köztestületi tagok választott közgyűlési képviselője ; a Büntetés-végrehajtás 
Tudományos Tanácsának tagja 2011- ; a Magyar Jogász Egylet Tudományos Bizottságának 
tagja 2007- ; a Magyar Tudományos Akadémia IX. Gazdasági- és Jogtudományos Osztá-
lyának nem akadémikus köztestületi tagok közgyűlési társadalomtudományi képviselői által 
választott tagja 2007-. 

A Wiener Dekanenkonferenz für Wissenschaftliche Forschungsarbeit in Mittel- und 
Osteuropa alapító tagja 2008- ; az International Commission for the History of Representative 
and Parliamentary Institutions 2002- és a The European Society for History of Law tagja. 
 

A Rendvédelem-történeti Füzetekben (Acta Historiae Preasidii Ordinis) HU-ISSN 
1216-6774. periodikában publikált tanulmányai: 

 

A Rendvédelem-történeti Füzetekben (Acta Historiae Preasidii Ordinis) 
HU-ISSN 1216-6774. publikált tanulmányai: 

 
Az előadónak 4 tanulmánya jelent meg ebben a periodikában. 

 

Az előadó publikációs jegyzéke: 
https://www.mtmt.hu 
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ELTE-ÁJK Magyar Állam Jogtörténeti Tanszék 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Tudományos Társaság Tudományos Társaság Csö.tört Szakosztálya 

 

 

 
 

„A magyar vidék rendvédelme 1867-1945” 
című  

 

XXII. MAGYAR KÖZBIZTONSÁG-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOS SZIMPOZION 
 

„Az argentin csendőrség története.” 
 

Dr.  BODA József 
 

 

 
- Tudományos fokozat: a had-
tudomány Ph.D. doktora, 
- Oktatói fokozat: docens; 
- A Hadtudományi Doktori Is-
kola témavezető oktatója. 
- Kutatási terület: a rendvé-
delmi békefenntartás és polgári 
válságkezelés, válságdiplomá-
cia. 

 

 
Az előadó szerzőségével publikált, 
a tudományos közléssel szemben 
támasztott igényeknek megfelelő: 
 

- könyvek:…………….....…3 
- tanulmányok:………….….9 
- összes tudományos  
  közlemények:…………….31 
- tudományos közleményei 
  idézettsége:………...….…14 
 

Hirsch index: 2 

 

Rendvédelem-történetért elismerései: ���� ; ���� ;  ; ���� ;  
 

 
Fontosabb tudományos közéleti tagságok és tisztségek 

 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság, a Magyar 
Kriminológiai Társaság, a Magyar Hadtudományi Társaság, a Magyar Rendészet-
tudományi Társaság, a Magyar Repülés-történeti Társaság, a Nemzetbiztonsági Szak-
szolgálat Tudományos Tanács és a Rendőri Jövőkutatók Nemzetközi Szövetsége tag-
ja. 

 
 

A Rendvédelem-történeti Füzetekben (Acta Historiae Preasidii Ordinis) 
HU-ISSN 1216-6774. publikált tanulmányai: 

 
Az előadónak 6 tanulmánya jelent meg ebben a periodikában. 

 
Az előadó publikációinak jegyzéke 

a Magyar Tudományos Művek Tárában található 
 

https://www.mtmt.hu 
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BODA József 
ELŐADÁS-ABSZTRAKT 

Az argentin csendőrség története 
 

Közbiztonság-történeti témakörrel a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tu-
dományos Társaság által szervezett tudományos rendezvényen tartott előadásában a szerző 
már foglalkozott e szakterülettel. Nevezetesen: 

- BODA József: Az Európai Csendőri Erő, avagy egy új békefenntartó alakulat szü-
letése. „Csendőrség Ausztria-Magyarországon, illetve Ausztriában és Magyarorszá-
gon 1849-2005.” című XXIV. rendvédelem-történeti tudományos konferencián, Budapes-
ten 2009. december 3.-án. 

Az argentin állam rövid történetének ismertetése nyomán kerül sor az ország 
rendvédelmi szervezeteinek bemutatására. Ezt követi az argentin csendőrség történe-
tének és jelenlegi helyzetének a taglalása, amely kitér a testület valamennyi fontosabb 
feladatára, szervezeti felépítésére, a képzési és oktatási rendszerére. A szerző a testület 
személyi állománya rendfokozati és előmeneteli rendszerének a megismertetésére tö-
rekszik, nem marad adós a speciális alakulatok bemutatásával sem. Ennek részeként 
ismerteti az argentin csendőrség békemissziós szerepvállalásait, a nemzetközi kapcso-
latait. Végül pedig a szerző a szervezet hatékonyság elemzésével zárja alkotását.  
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ELTE-ÁJK Magyar Állam Jogtörténeti Tanszék 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Tudományos Társaság Cső.tört. Szakosztálya 

 

 

 
 

„A magyar vidék rendvédelme 1867-1945” 
című  

 

XXII. MAGYAR KÖZBIZTONSÁG-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOS SZIMPOZION 

 
„A Magyar Királyi Csendőrség története a levéltári források tükrében.” 

 

             ℡℡℡℡: (+36/06-20) 579-5139        CSÓKA Ferenc       @: — 
 

 

 
Az oklevéltan, a paleográfia és a 
kodikológia történelmi segédtu-
dományoknak a XIX-XX. száza-
di magyar rendvédelemre alkal-
mazott változatát műveli. Mun-
kásságában az általa gondozott 
szakterület szakértője.  
 

 

Az előadó szerzőségével pub-
likált, a tudományos közléssel 
szemben támasztott igények-
nek megfelelő: 
 

- könyvek, könyvrészek: nem 
tartja számon  
- tanulmányok: nem tartja szá-
mon 
- összes tudományos  
  közleményei: nem tartja szá-
mon 
Hirsch index: nem tartja szá-
mon 

Rendvédelem-történetért elismerései: ����  ����  ����   

 

Fontosabb tudományos közéleti tagságok és tisztségek 
- A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

Csendőrség-történeti Szakosztályának a vezetője és a Magyar Hadtudományi Társaság 
Felderítő Szakosztályának vezetője. 

 
A Rendvédelem-történeti Füzetekben (Acta Historiae Preasidii Ordinis) 

HU-ISSN 1216-6774. publikált tanulmányai: 
 

Az előadónak 1 tanulmánya jelent meg ebben a periodikában. 
 

Az előadó publikációs jegyzéke: 
 

Nem rendelkezik nyilvános adatbázisban elhelyezett publikációs jegyzékkel. 
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CSÓKA Ferenc 
ELŐADÁS-ABSZTRAKT 

A Magyar Királyi Csendőrség története a levéltári források tükrében. 
 

A szerzőnek a rendszerváltás utáni időszakban alkalma nyílt — elsősorban az orszá-
gos gyűjtőkörű — magyar levéltárakban kutatásokat végezni. Ennek során betekintést 
nyert a dualizmuskori és a két világháború közötti időszak rendvédelmi tartalmú irat-
tári anyagaiba is. E téren szerzett tapasztalatait kívánja megosztani a hallgatósággal. E 
tapasztalatok kétirányúak. Az előadó egyrészt az iratok elhelyezkedésére, hozzáférhe-
tőségére, kutathatóságára vonatkozó impresszióival szeretné megismertetni a hallgató-
ságot. Másrészt pedig — ami talán a legfontosabb — az iratok tartalmára, létrehozá-
suk szellemiségére kívánja a hallgatóság figyelmét felhívni. A téma művelése tekinte-
tében a még fellelhető levéltári források nagy jelentőséggel bírnak, hiszen a magyar 
nemzet viharos XX. századi története — háborúk, forradalmak, diktatúrák — jelentős 
mértékben megtépázták ezen iratanyagot. Ami pedig megmaradt, az fokozott jelentő-
séggel bír. Egyszer talán — más, szerencsésebb sorsú népekhez hasonlóan — lehető-
ség nyílik arra is, hogy e megtépázott iratanyag maradványai digitalizálásra kerüljenek 
és az interneten bárki által elérhetővé váljanak. Addig is azonban az iratanyag kutató-
jának beszámolója a témakör iránt érdeklődők számára fontos iránymutatást nyújthat.  
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ELTE-ÁJK Magyar Állam Jogtörténeti Tanszék 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Tudományos Társaság Cső.tört Szakosztálya 

 

 

 
 

„A magyar vidék rendvédelme 1867-1945” 
című  

 

XXII. MAGYAR KÖZBIZTONSÁG-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOS SZIMPOZION 
 

„Fejér vármegye közbiztonság-története 1688-1883” 
 

�: (+36/06-20)311-3966      FORRÓ János      @: forro.janos@hotmail.com 
 

 
Fejér vármegye és Székesfe-
hérvár rendvédelem-történeti 
kutatója. Munkásságában az 
általa gondozott szakterület 
szakértője. 
 

 

 
 

Az előadó szerzőségével pub-
likált, a tudományos közléssel 
szemben támasztott igények-
nek megfelelő: 
 

- könyvek, könyvrészek: nem 
tartja számon  
- tanulmányok: nem tartja szá-
mon 
- összes tudományos közlemé- 
  nyei: nem tartja számon 
  Hirsch index: nem tartja szá-
mon 

 
 

Rendvédelem-történetért elismerései: ����  ����      
 

Fontosabb tudományos közéleti tagságok és tisztségek 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság tagja.  

 
 

A Rendvédelem-történeti Füzetekben (Acta Historiae Preasidii Ordinis) 
HU-ISSN 1216-6774. publikált tanulmányai: 

 

Az előadónak 14 tanulmánya jelent meg ebben a periodikában. 
 
 

Az előadó publikációs jegyzéke: 
 

Nem rendelkezik nyilvános adatbázisban elhelyezett publikációs jegyzékkel. 
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FORRÓ János 
ELŐADÁS-ABSZTRAKT 

Fejér vármegye közbiztonság-története 1688-1883. 
 

A polgári magyar állam közbiztonság-történetével a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-
történeti Tudományos Társaság által szervezett tudományos rendezvényeken tartott előadásai-
ban a szerző már több ízben foglalkozott. Nevezetesen: 

- FORRÓ János: A csendőrség története. A csendőr őrs. „A dualista Magyarország rendvédelme.” 
című IV. rendvédelem-történeti tudományos konferencián, Budapesten 1992. szeptember 29.-én; 

- FORRÓ János: A csendőr kerület rendvédelmi tevékenységének értékelése. „A napóleoni 
közbiztonsági őrtestület útja párizstól — Itálián és Ausztrián keresztül — Budapestig” című 
VIII. rendvédelem-történeti tudományos konferencián, Budapesten 1996. október 29.-én; 

- FORRÓ János: A székesfehérvári csendőr kerület teendői a vagyon elleni bűncselekmények 
megelőzésében és felderítésében.. „Gazdasági rendvédelmünk a XIX-XX. században” című IX. 
rendvédelem-történeti tudományos konferencián, Budapesten 1997. szeptember 22.-én; 

- FORRÓ János: A székesfehérvári csendőr kerület kapcsolata a közigazgatással.  „A közigazga-
tás, a véderő és a rendvédelem kapcsolatának változásai a polgári magyar állam időszakában” 
című X.II rendvédelem-történeti tudományos konferencián, Budapesten 1999. október 6.-án; 

- FORRÓ János: Csendőrség-történeti kutatásaim tapasztalatai. „A XIX-XX. századi magyar 
forradalmak hatása a nemzeti rendvédelmi rendszerünkre” című X.X. rendvédelem-történeti 
tudományos konferencián, Budapesten 2006. szeptember 29.-én.; 

- FORRÓ János: Cigányság és közbiztonság Székesfehérvárott  1867-1945. „A rendvédelem 
fejlődése a XIX-XX. században” című XXI. rendvédelem-történeti tudományos konferencián, 
Budapesten 2007. október 4.-én.; 

- FORRÓ János: A polgári magyar állam központosított közbiztonsági őrtestületének közrend-
védelmi szolgálata. „Másfél évszázad rendszerváltozásainak hatásai a nemzeti rendvédelmünkre” 
című XXII. rendvédelem-történeti tudományos konferencián, Budapesten 2008. október 10.-én.; 

- FORRÓ János: A Magyar Királyi Csendőrség és a Fejér vármegyei zsidó deportálás. „Csend-
őrség Ausztria-Magyarországon, illetve Ausztriában és Magyarországon 1849-2005” című 
XXIV. rendvédelem-történeti tudományos konferencián, Budapesten 2009. december 3.-án.; 

- FORRÓ János: A székesfehérvári csendőr kerületküzdelme Fejér vármegye közbiztonságá-
ért 1884-1945.. „Csendőrség Ausztria-Magyarországon, illetve Ausztriában és Magyarorszá-
gon 1849-2005” című XXIV. rendvédelem-történeti tudományos konferencián, Budapesten 
2009. december 3.-án. 

Fejér vármegye rendfenntartásának bemutatása a nemesi vármegye sajátos önkor-
mányzati, közbiztonsági intézményrendszere ismertetésével kezdődik. Ennek keretében a török 
hódoltság következményeinek a területi, népességi, társadalmi, gazdasági helyzete fejlődésére 
gyakorolt hatását vizsgálja a szerző a XVIII-XIX. században. 

A nemesi vármegye közgyűlési regisztái alapján részletes bemutatásra kerül a köz-
csend-közbátorsági szervezet. A szerző időbeni sorrendben elemzi a megyei vezetés rendfenn-
tartásra irányuló intézkedéseit, küzdelmét, tehetetlenségét, alkalmi eredményességét a cigány, 
betyár és az egyéb bűnözéssel szemben. A vizsgálat trágyát képezi a vármegye rendvédelmé-
nek alapvető jellemzői, valamint a vármegye rendfenntartóinak a Mezei Rendőrséggel, illetve a 
Mezei Őrséggel, továbbá a „civil” rendfenntartókkal — csőszök bakterok gátőrök, vadászok, 
erdőőrök, önkéntes segítők stb. — az együttműködése.  

A vizsgált időszakon belül az előadás meghatározó elemét alkotja a Magyar Királyi 
Csendőrség közép-dunántúli szervezetének kiépítése, a testület létrehozásának az indokai. Be-
mutatásra kerül Fejér vármegye és Székesfehérvár szabad királyi város kapcsolatrendszere, 
együttműködésük a székesfehérvári székhelyű csendőr kerülettel. A szerző álláspontja szerint a 
csendőrség létrehozásának központi indíttatású okai mellett helyi, csak a térségre jellemző 
okok is felmerültek. A nemesi vármegye vezetése kimutathatóan fellélegzett a csendőrség be-
vezetését követően.  
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ELTE-ÁJK Magyar Állam Jogtörténeti Tanszék 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
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„A magyar vidék rendvédelme 1867-1945” 
című  

 

XXII. MAGYAR KÖZBIZTONSÁG-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOS SZIMPOZION 
 

„A csendőrség megítélése a korabeli magyar sajtóban a Dános puszta-i gyilkosság kapcsán” 
 

                �: (+36/06-30)312-8686      HODOS Gábor    @: hodosg@gmail.com 
 

 
Kutatási területe a csendőrség 
története. 
 

 

Az előadó szerzőségével publikált, a tu-
dományos közléssel szemben támasztott 
igényeknek megfelelő: 
- könyvek, könyvrészek: nem tart-
ja számon  
- tanulmányok: nem tartja számon 
- összes tudományos  
  közleményei: nem tartja számon 
Hirsch index: nem tartja számon 

 

 

Rendvédelem-történetért elismerései: — 
 
 

Fontosabb tudományos közéleti tagságok és tisztségek 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság tagja.  

 
 
 

A Rendvédelem-történeti Füzetekben (Acta Historiae Preasidii Ordinis) 
HU-ISSN 1216-6774. publikált tanulmányai: 

 

Az előadónak még nem jelent meg tanulmánya ebben a periodikában. 
 
 

Az előadó publikációs jegyzéke: 
 

Nem rendelkezik nyilvános adatbázisban elhelyezett publikációs jegyzékkel. 
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HODOS Gábor 
ELŐADÁS-ABSZTRAKT 

A csendőrség megítélés a korabeli magyar sajtóban a Dános puszta-i gyilkosság kapcsán. 
 

A Budapesttől 60 kilométerre, Albertirsa szomszédságában fekvő Dános pusztán 1907. 
júniusában elkövetett négyes gyilkosság a nagy vihart kiváltó dualizmuskori bűncse-
lekmények egyike volt, amely rámutatott a korabeli társadalmi, szociális és erkölcsi 
problémákra. Az eset azért is kapott ekkor nagy nyilvánosságot, mert a gyilkosságok 
térségében két kiemelkedő politikusnak is voltak birtokai, nevezetesen WEKERLE 
Sándornak és RAKOVSZKY Istvánnak (ez utóbbi a számvevőszék elnöke volt.). Az ál-
dozatok között volt az ő majorsági kocsisa is. 

Az elkövetők egy csárdát fosztottak ki miután lemészárolták a család valameny-
nyi tagját. 

Kutatásomat az Országos Széchenyi Könyvtár mikrofilmtárában fellelhető újsá-
gok segítségével továbbá GAÁL György szociológus tanulmányának és PRESZLY Ló-
ránd könyvének, valamint egyéb helytörténeti kiadványokban megtalálható informá-
cióknak a  segítségével végeztem.  

A vizsgált körzetben, amely a harmadik csendőrkerület működési területéhez 
tartozott egy csendőrre átlag 26,665 km2 és 1923 fő lakos jutott. Ez a tény a korabeli 
sajtó figyelmét is elkerülte. 

A Népszava újság, a bulvárlapok és ADY Endre által szerkesztett folyóirat kü-
lönböző oldalakról közelítette meg a témát és más- más megoldási módozatokban 
gondolkodott. A szociáldemokrata kiadású ellenzéki Népszava az egész magyar rend-
védelmi rendszert bírálta. A bulvárlapok kiálltak a csendőrség mellett, azt a lehető leg-
tökéletesebb közrendvédelmi intézménynek minősítették. Az ADY Endre által szer-
kesztett folyóirat a csendőrség módszereit nehezményezte. GAÁL György pedig a ki-
utat a cigányság kitelepítésében vagy dologházba zárásukban és gyermekeiknek szüle-
iktől való elvételében és javítóintézetben történő felnevelésében látta.  

A négyes gyilkosság egybe esett a daktiloszkópia magyarországi bevezetésével. 
A bűncselekményt újlenyomatok alapján sikerült rábizonyítani az elkövetőkre. Ezt a 
sikert a külföldi lapok is méltatták.  

Az elkövetők perére 1908. áprilisában került sor, amely két hétig tartott. A gyil-
kosokat a bíróság életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte.  

A gyilkosságok mögött meghúzódó társadalmi problémát a kormány oly módon 
kísérelte meg kezelni, hogy gróf ANDRÁSSY Gyula belügyminiszter JOANOVICH Sán-
dor személyében cigányügyi biztost nevezett ki és utasította a csendőrséget, hogy a 
lehető legszigorúbban járjon el a portyázó cigánykaravánokkal szemben. 
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ELTE-ÁJK Magyar Állam Jogtörténeti Tanszék 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Tudományos Társaság Cső.tört Szakosztálya 

 

 

 
 

„A magyar vidék rendvédelme 1867-1945” 
című  

 

XXII. MAGYAR KÖZBIZTONSÁG-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOS SZIMPOZION 
 
 

       „Közbiztonság-történeti kutatások 
a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti  Tudományos Társaságnál.” 

 

�: (+36/06-30) 912-7651              Dr. PARÁDI  József         @: paradi.jozsef @gmail.hu 
 
 

 

- Tudományos fokozat: bölcsész-
doktor, a hadtudomány kandidátusa 
- Oktatói fokozat: nyugalmazott fő-
iskolai tanár 
- az ELTE-ÁJK Magyar Jogtörténe-
ti Tanszék külső munkatársa 
- a Hadtudományi Doktori Iskola 
témavezető oktatója. 
- Kutatási területe: a magyar rendvé-
delem története 1867-1945 
 
 
  

Az előadó szerzőségével 
publikált, a tudományos köz-
léssel szemben támasztott 
igényeknek megfelelő: 
 

- könyvek:………………7 
- tanulmányok:…………99 
- összes tudományos  
  közleményei:………...178 
- tudományos közleményei 
  idézettsége:……….…610 
 

Hirsch index: 18 

 

Rendvédelem-történetért elismerései:  ���� ; ���� ;  ; ���� ;  ;  
 
 

 
Fontosabb tudományos közéleti tagságok és tisztségek 

 

Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság elnöke, a Rendvédelem-történeti Fü-
zetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) HU-ISSN 1216-6774. és a Rendvédelem-
történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Preasidii Ordinis) főszerkesztője és „A 
magyar rendvédelem-történet öröksége” című könyvsorozat szerkesztője.  
 
 

A Rendvédelem-történeti Füzetekben (Acta Historiae Preasidii Ordinis) 
HU-ISSN 1216-6774. publikált tanulmányai: 

 

Az előadónak 51 tanulmánya jelent meg ebben a periodikában. 
 
 

Az előadó publikációinak jegyzéke 
a Magyar Tudományos Művek Tárában található 

 

https://www.mtmt.hu 
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PARÁDI József 
ELŐADÁS-ABSZTRAKT 

Közbiztonság-történeti kutatások 
a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaságnál. 

 

A polgári magyar állam közbiztonság-története művelésének helyzetével a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett tudományos rendezvénye-
ken tartott előadásaiban a szerző már több ízben foglalkozott.  

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaságnál folyó tudomá-
nyos kutató munkának — álláspontom szerint — három lényeges alapelve van, amelyek követke-
zetes betartása hozta a létre minden bizonnyal a jelenlegi eredményeinket. Nevezetesen 
prekoncepciómentesség, a kutatott témák vizsgálatának komplexitása, a tudományos igényesség. 

Úgy gondolom, hogy nemzeti rendvédelem-történetünk kutatói minden bizonnyal azért 
találhatók meg szinte kivétel nélkül tudományos társaságunk soraiban, mert senkitől sem ké-
rünk „hűségesküt”. Mindenki szabadon tárhatja fel az őt érdeklő témakört és a kutatási ered-
ményei határozzák meg a következtetéseit, nem pedig különböző elvárások. 

Tevékenységünkben — a tudományos igényesség mellet — a tudomány művelésének 
szabadságát tartjuk az egyik legfontosabb alapelvnek. Meggyőződésünk, hogy e szabadságot 
nem nélkülözheti a szellemi alkotó munka, illetve a szellemi alkotó munka szabadságának a 
hiánya károsan befolyásolja a keletkezett eredményeket.  

Felmérésem szerint 1960-tól 2011-ig összesen 50 rendvédelem-történeti témájú tudomá-
nyos fokozatszerző disszertációt védtek meg a trianoni határokon belül. 1990 után pedig — tu-
dományos társaságunk alapítási évét követően — az 50 értekezés közül 28-at védtek meg. A 
28 mű szerzői közül csupán 2 alkotó nem tartozott a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-
történeti Tudományos Társaság tagjai közé. A 28 disszertáció közül ugyan csupán 4 értekezés 
foglalkozott a magyar csendőrség történetével, azonban a korszakot érintő szinte valamennyi 
műben jelen volt a csendőrség is. 

A csendőrséggel való foglalkozás megkerülhetetlen a polgári magyar állam rendvéde-
lem-történetének a feltárása során. 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaságnál végzett 
csendőrség-történeti kutatások eredményeit a kutatók tudományos fórumokon eredményesen 
megvédték. Ezek a kutatások azonban nyilvánvalóan nem merültek ki egy-egy disszertáció lét-
rehozásában, hanem számos tudományos publikációt is eredményeztek.  

A trianoni határokon belül és kívül Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae 
Preasidii Ordinis) HU-ISSN 1216-6774 az egyetlen magyar nyelvű periodika, amely alaptevé-
kenységének a nemzeti rendvédelem-történetünk művelése során keletkezett kutatási eredmé-
nyek közkinccsé tételét tekinti, a tudományos közléssel szemben támasztott igényeknek megfe-
lelően. 1990-től 2011-ig csendőrség-történeti témakörben 35 szerzőtől 73 tanulmány jelent 
meg a periodika hasábjain. Bizton állítható, hogy a Rendvédelem-történeti Füzetekben megje-
lent művek alkotják a vizsgált időszakban e témakörben — a tudományos közlés igényeinek 
megfelelően létrehozott — publikált tanulmányok elsöprő többségét.  

Az ezredforduló időszakára felismertük, nincs értelme a különböző politikai, kulturális, 
etnikai és felekezeti stb. szervezeteknek a témakör gondozásába való bevonására törekedni. 
Azt tapasztaltuk ugyanis, hogy e szervezetek részben már a témakörrel való foglalkozást is el-
lenségesen fogadták, részben pedig elvárták volna, hogy a témáról alkotott sajátos felfogásukat 
visszatükröző eredményeket hozzunk létre, függetlenül a történelmi valóságtól.  

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság álláspontja 
szerint nemzeti rendvédelmünk történetének a feltárása nem a politika szférájába, hanem a tu-
domány terrénumába tartozik. A múltat fel kell tárni és közkinccsé tenni. A feltárt eredmények 
megítélése pedig minden felnőtt ember lelkiismereti szabadsága. 
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ELTE-ÁJK 1053. Budapest, Egyetem tér 1-3.  

2012. II. 17. Péntek 
 

ELTE-ÁJK Magyar Állam Jogtörténeti Tanszék 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Tudományos Társaság Cső.tört Szakosztálya 

 

 

 
 

„A magyar vidék rendvédelme 1867-1945” 
című  

 

XXII. MAGYAR KÖZBIZTONSÁG-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOS SZIMPOZION 
 

»Egy csendőr őrs „távbeszélgetési könyve”, mint történeti forrás.« 
 

 

�: (+36/06-20)953-1615        Dr. SÁGVÁRI  György    @: gyorgy.sagvari@gmail.com 
 

 

- Tudományos fokozat: a hadtu-
domány kandidátusa 
- Nyugalmazott múzeológus. 
- Kutatási területe: A XIX-XX. 
század magyar egyenruha történe-
te.  
 

 

Az előadó szerzőségével publi-
kált, a tudományos közléssel 
szemben támasztott igényeknek 
megfelelő: 
- tanulmányok: nem tartja számon 
- összes tudományos  
  közleményei: nem tartja számon 
- tudományos közleményei 
  idézettsége: nem tartja számon 

 

Hirsch index: nem tartja számon 

Rendvédelem-történetért elismerései: ����  ����   
 

 
 

Fontosabb tudományos közéleti tagságok és tisztségek 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság tagja.  

 

 
 
 

A Rendvédelem-történeti Füzetekben (Acta Historiae Preasidii Ordinis) 
HU-ISSN 1216-6774. publikált tanulmányai: 

 

Az előadónak 2 tanulmánya jelent meg ebben a periodikában. 
 
 

Az előadó publikációs jegyzéke: 
 

Nem rendelkezik nyilvános adatbázisban elhelyezett publikációs jegyzékkel. 
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SÁGVÁRI György 
ELŐADÁS-ABSZTRAKT 

Egy csendőr őrs „távbeszélgetési könyve”, mint történeti forrás. 
 

A polgári magyar állam közbiztonság-történetével a Szemere Bertalan Magyar Rend-
védelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett tudományos rendezvényeken 
tartott előadásaiban a szerző már több ízben foglalkozott. Nevezetesen: 

- SÁGVÁRI György: Csendőr és rendőr egyenruhák a dualizmuskori Magyarorszá-
gon. „A dualista Magyarország rendvédelme.” című IV. rendvédelem-történeti tudo-
mányos konferencián, Budapesten 1992. szeptember 29.-én. 

A Hadtörténeti Múzeum őrzi a Magyar Királyi Csendőrség miskolci VII. ke-
rülete verpeléti őrsének „Távbeszélgetési Könyv” fejlécet viselő okmány füzetét. A 
füzet, rendeltetésének megfelelően, mintegy naplószerűen, rövid kivonatokat, össze-
foglalásokat tartalmaz az őrs fogadott és kezdeményezett hivatalos telefonbeszélgeté-
seiről 1941-1944 között. 

Éppen ez, a világháborús négy év teszi érdekessé a történész számára a füze-
tet. Bepillantást nyerhetünk, hogyan működött a háború éveiben egy csendőr őrs, mi-
lyen feladatokat látott el a napi rutin járőrözéseken túl, s a háború előre haladtával, a 
front közeledésével hogyan kerültek egyre inkább előtérbe a katonai indíttatású fel-
adatok. Ugyanakkor láthatjuk egy konkrét földrajzi tájegység, a Mátraalja háborús 
éveinek történéseit — kicsiben a vidéki Magyarország háborús hétköznapjait — 
mindezt egy különleges optikán át. Tyúktolvajok, lókötők, gyilkosok és öngyilkosok, 
katonaszökevények, szovjet partizánok, propaganda léggömbök, kémek, kommunista 
gyanús egyének, a deportálás, a bombázások, a menekültek fogadása, a levente ügyek, 
mindez a rendvédelem szemszögéből. 
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ELTE-ÁJK Magyar Állam Jogtörténeti Tanszék 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Tudományos Társaság Cső.tört. Szakosztály 

 

 

 
 

„A magyar vidék rendvédelme 1867-1945” 
című  

 

XXII. MAGYAR KÖZBIZTONSÁG-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOS SZIMPOZION 
 

„Az első polgári magyar központosított közbiztonsági őrtestület 
szolgálati igazolványai a két világháború között.” 

 

�: (+36/06-20) 347-4602             Mag. SIMON  F. Nándor    @: simon.f.nandor@gmail.com 
 

 
A diplomatica, paleografia, pa-
pirológia, szfragisztika történelmi 
segédtudományoknak a XIX-XX. 
századi magyar rendvédelemre 
alkalmazott változatát műveli, 
munkásságában az általa gondo-
zott szakterület szakértője. 

 

Az előadó szerzőségével pub-
likált, a tudományos közléssel 
szemben támasztott igények-
nek megfelelő: 
- tanulmányok: nem tartja szá-
mon 
- összes tudományos  
  közleményei: nem tartja szá-
mon 
- tudományos közleményei 
  idézettsége: nem tartja szá-
mon 

 

Hirsch index: nem tartja szá-
mon 

 

Rendvédelem-történetért elismerései: ����  ����    ����    
 

Fontosabb tudományos közéleti tagságok és tisztségek 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság elnök-

ségi tagja. A rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) HU-
ISSN 1216-6774. és a Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae 
Preasidii Ordinis) HU-ISSN 1785-3257. szerkesztőségi tagja. A Magyar Hadtudomá-
nyi Társaság tagja. 

 
 
 

A Rendvédelem-történeti Füzetekben (Acta Historiae Preasidii Ordinis) 
HU-ISSN 1216-6774. publikált tanulmányai: 

 

Az előadónak 2 tanulmánya jelent meg ebben a periodikában. 
 
 

Az előadó publikációs jegyzéke: 
 

Nem rendelkezik nyilvános adatbázisban elhelyezett publikációs jegyzékkel. 
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SIMON F. Nándor 
ELŐADÁS-ABSZTRAKT 

Az első polgári magyar központosított közbiztonsági őrtestület 
szolgálati igazolványai a két világháború között. 

 

A Magyar Királyi Csendőrség tiszti és legénységi állománya részére a két világháború 
között két – úgynevezett alap – szolgálati igazolványt rendszeresítetek: az elsőt, amely 
egy zöld színű, puhaborítójú könyvecske volt, az első világháborút követő forradal-
mak után vezették be, a másodikat pedig, amely egylapos, évenként bárcával érvénye-
sített volt, a húszas évek második felében. Ez utóbbinak két változata is ismert, eltérés 
azonban csak a címerben volt, kezdetben ugyanis a Magyar Királyság középcímerét, 
utóbb pedig a kiscímerét helyezték el az igazolványon.  

A kor rendvédelmi testületeinek igazolványaihoz hasonlóan, a húszas évek ok-
mányainak megfelelő színvonalú, szigorú számadású nyomtatványként kezelt szolgá-
lati csendőrigazolványok egységesek voltak, ugyanolyan igazolvánnyal rendelkezett a 
csendőrtiszt is, mint a legénységi állományú csendőr, vagy a próbacsendőr – azonban 
némi különbség a szolgálati tevékenységüket polgári ruhában ellátó csendőrnyomozók 
igazolványát vizsgálva észlelhetünk. A csendőrnyomozók két szolgálati igazolványt 
birtokoltak: a „rendes” igazolványt, amelyben annak rendje és módja szerint egyenru-
hában ábrázolta a csendőrt, a második igazolványban pedig polgári ruhában. A csend-
őrnyomozói igazolvány előlapja, amely a tulajdonos nevét, rendfokozatát és az adott 
csendőrkerület számát tartalmazta, teljesen azonos volt az egyenruhás csendőrökével, 
a hátlapján azonban feltüntették, hogy az igazolvány tulajdonosa polgári ruhában 
szolgálatot teljesítő csendőr. 

Az igazolványt takarékosan kezelték: noha a szabályzat szerint, például előlépte-
tésnél új szolgálati igazolványt kellett kiállítani, gyakorta találkozhatunk olyan igazol-
ványokkal, amelyben a korábbi rendfokozatot áthúzták, föléje írták az újat.  

Ismertek írógéppel szerkesztett igazolványok is: ezeket például a különböző 
honvédségi alakulatok csapatcsendőrei részére állították ki. 

Érdekességként említhető meg, hogy a Vörös Hadsereg által megszállt magyar 
területeken magyar-orosz nyelvű csendőrigazolványok is léteztek, a nyugaton hadi-
fogságba került csendőrök közül pedig többen angol nyelvű csendőrigazolványt kap-
tak. 
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ELTE-ÁJK Magyar Állam Jogtörténeti Tanszék 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Tudományos Társaság Cső.tört Szakosztálya 

 

 

 
 

„A magyar vidék rendvédelme 1867-1945” 
című  

 

XXII. MAGYAR KÖZBIZTONSÁG-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOS SZIMPOZION 
 

„A Magyar Királyi Csendőrség újjászervezése 1919-1921.” 
 

�: (+36/06-30) 566-7120      Dr. SUBA János     @: suba.janos@webmail.hu 
 

 

- Tudományos fokozat: a történelem 
segédtudományainak egyetemi dok-
tora és a történeti földrajz Ph.D. 
doktora 
- Oktatói fokozata: — 
- Kutatási területe: a magyar állam-
határ geodéziai elhelyezkedésének 
és jelölésének története., valamint a 
haderő és a rendvédelmi szervezetek 
térbeli elhelyezkedésének térképi je-
lölése  a Kárpát-medencében 
 
 

 

Az előadó szerzőségével publikált, 
a tudományos közléssel szemben 
támasztott igényeknek megfelelő: 
 

- könyvek és könyvrészek: 2 
- tanulmányok:…………149 
- összes tudományos  
  közleményei:………….151 

 

Hirsch index: 
Tudományos műveire való 
hivatkozásokat nem tartja 
számon. 

 

  

 

Rendvédelem-történetért elismerései: ����  ����    ����   
 

 
Fontosabb tudományos közéleti tagságok és tisztségek 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság elnökségi 
tagja. A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Alapítvány elnöke. A rend-
védelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) HU-ISSN 1216-6774. és 
a Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Preasidii Ordinis) HU-ISSN 
1785-3257. szerkesztőségi tagja. A Magyar Hadtudományi Társaság tagja. 
 
 

A Rendvédelem-történeti Füzetekben (Acta Historiae Preasidii Ordinis) 
HU-ISSN 1216-6774. publikált tanulmányai: 

 

Az előadónak 43 tanulmánya jelent meg ebben a periodikában. 
 

Az előadó publikációinak jegyzéke 
a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság honlapján 

található 
 

https://www.szbmrtt.atw.hu 
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SUBA János 
ELŐADÁS-ABSZTRAKT 

A Magyar Királyi Csendőrség újjászervezése 1919-1921. 
 

A polgári magyar állam közbiztonság-történetével és annak kutatásaival a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett tudományos rendez-
vényeken tartott előadásaiban a szerző már több ízben foglalkozott. Nevezetesen: 

- SUBA János: A Magyar Királyi Csendőrség létszámának tervezett felemelése 1918-ban. 
„A rendvédelmi szakképzés története.” című XVI. rendvédelem-történeti tudományos kon-
ferencián, Budapesten 2002. november 12.-én; 

- SUBA János: 1918 forró nyara és a Magyar Királyi Csendőrség. „Csendőrség Ausztria-
Magyarországon, illetve Ausztriában és Magyarországon 1849-2005” című XXIV. rend-
védelem-történeti tudományos konferencián, Budapesten 2009. december 3.-án; 

- SUBA János: A Magyar Királyi Csendőrség és a vasútbiztonság 1917-1918. „Csendőr-
ség Ausztria-Magyarországon, illetve Ausztriában és Magyarországon 1849-2005” című 
XXIV. rendvédelem-történeti tudományos konferencián, Budapesten 2009. december 3.-án; 

- SUBA János: A császári csendőrség tiszti kara 1849-1868. „A közbiztonság közös Kár-
pát-medencei örökségünk” című XXV. rendvédelem-történeti tudományos konferencián, 
Budapesten 2010. december 6.-án; 

A szerző az első magyar közbiztonsági őrtestület a Magyar Királyi Csendőrség újjá-
szervezésének fontosabb aktusait mutatja be. A csendőrség szervezetét Magyarországon há-
romszor hozták létre és háromszor oszlatták fel. A létrehozásának mindhárom alkalommal 
közbiztonsági okai voltak. Feloszlatásának pedig mindhárom esetben deklaráltan politikai 
indítékai voltak. Az első két feloszlatást azonban újjászervezés követte, mivel a cél a polgári 
magyar állam megerősítése volt, amelyben nélkülözhetetlen szerepet töltött be a csendőrség. 
A harmadik feloszlatás azonban már a polgári magyar állam szétverésének képezte a részét, 
így a szervezet visszaállítására sem kerülhetett sor. Magyarországon csendőrséget először az 
1848-1849-es forradalom és szabadságharc leverése nyomán — a neoabszolutizmus része-
ként — hoztak létre, francia minta alapján. Ezt a szervezetet a kiegyezéssel feloszlatták 
ugyan, azonban a kedvezőtlen közbiztonsági helyzet javítása érdekében a testületet 1881-
ben újra létrehozták, de most már a polgári magyar állam szervezeteként. 1919-ben a Ta-
nácsköztársaság a Magyar Királyi Csendőrséget — a többi magyar rendvédelmi testülethez 
hasonlóan — beolvasztotta a Vörös Őrségbe. A Tanácsköztársaság után — a polgári ma-
gyar állam visszaállításának részeként — szervezték újjá a Magyar Királyi Csendőrséget. 
Erről az újjászervezésről szól az előadás. 
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ELTE-ÁJK 1053. Budapest, Egyetem tér 1-3.  

2012. II. 17. Péntek 
 

ELTE-ÁJK Magyar Állam Jogtörténeti Tanszék 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 

Tudományos Társaság Cső.tört Szakosztálya 

 

 

 
 

„A magyar vidék rendvédelme 1867-1945” 
című  

 

XXII. MAGYAR KÖZBIZTONSÁG-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOS SZIMPOZION 
 

„A polgári magyar állam központosított közbiztonsági őrtestülete 
öltözékének és felszerelésének specifikumai.” 

 
 

�: (+36/06-30) 961-9148    ZEIDLER  Sándor    @: zeidler@upcmail.hu 
 
 

 
Az archontologia, fallerisztika, 
heraldika, insigniológia, vexi-
llológia, numizmatika, ikonog-
ráfia történelmi segédtudo-
mányoknak a XIX-XX. századi 
magyar rendvédelemre alkal-
mazott változatát műveli, mun-
kásságában az általa gondozott 
szakterület szakértője. 
 

 

 
Az előadó szerzőségével pub-
likált, a tudományos közléssel 
szemben támasztott igények-
nek megfelelő: 
 

- könyvek, könyvrészek:      2 
- tanulmányok:                     6 
- összes tudományos  
  közleményei:                     13 
  Hirsch index: nem tartja 
számon 

 

Rendvédelem-történetért elismerései: ����  ����    ����    
 

 
Fontosabb tudományos közéleti tagságok és tisztségek 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság elnök-
ségi tagja. A Magyar Éremgyűjtők Egyesületének tagja. Az Európai Hagyományőrző 
Egyesületek Szövetségének a tagja. 
 

 
 
 
 

A Rendvédelem-történeti Füzetekben (Acta Historiae Preasidii Ordinis) 
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ZEIDLER Sándor 
ELŐADÁS-ABSZTRAKT 

A polgári magyar állam központosított közbiztonsági őrtestülete 
öltözékének és felszerelésének specifikumai. 

 

A magyar közbiztonság-történet részeként a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság által szervezett tudományos rendezvény sorozaton tartott előadásában a 
szerző már foglalkozott a magyar rendvédelmi testületek személyi állománya által viselt jelvé-
nyekkel, ékítményekkel. Nevezetesen: 

- ZEIDLER Sándor: A Magyar Királyi Csendőrség rendfokozati rendszere és jelvényei. „A napóleoni 
közbiztonsági őrtestület útja Párizstól — Itálián és Ausztrián keresztül — Budapestig.” című VIII. 
rendvédelem-történeti tudományos konferencián, Budapesten 1996. október 29.-én. 

A Magyar Királyi Csendőrség egyenruhája és fegyverzete a közvélekedés szerint megegye-
zett a haderőben rendszeresítettel. Ez a nézet ugyan harmonizál a történelmi valósággal, azonban 
mégis némi pontosításra szorul. Nevezetesen a testület személyi állománya öltözetének és fegy-
verzetének volt — a korabeli haderővel való megegyezés mellett — néhány speciális eleme is.  

1. Az úgynevezett „csendőrkalap” a Habsburg haderő vadászalakulataitól eredeztethető és 
az 1850-es években vált általánossá. A Habsburg haderő pedig — számos más katonai elemmel 
— a napóleoni hadseregtől vette át a vadászkalapot. E fejfedőt — illetve annak különböző formáit 
— nem csupán a Habsburg hadsereg vette át. A XIX-XX. században Európa számos államának 
haderejében is megtalálható volt a vadászkalap. A vadászalakulatoknál ezt a fejfedőt általában — 
a vadászok fegyvernemi jelzésével — a vadászkürtöt ábrázoló sapkajelvénnyel díszítve hordták. 
A Magyar Királyi Csendőrségnél azonban az országcímerrel helyettesítették a vadászkürt motí-
vumot.  

2. A lövészbojt is a Magyar Királyi Csendőrség egyenruházatának a speciális elemei közé 
tartozott. Ez az ékítmény is az Osztrák-Magyar Monarchia közös hadseregéből származott, ahol a 
legénységi állomány körében azok a katonák viseltek lövészbojtot, akik — amellett, hogy kima-
gasló lövészeredményeket értek el — kimagaslóan teljesítették a katonai szolgálatukat. A Magyar 
Királyi Csendőrségnél is a legénységi állomány viselte a lövészbojtot. A Magyar Királyság társ 
rendvédelmi testületeinél. A lövészbojtot nem rendszeresítették. A két világháború közötti Magyar 
Királyság időszakában a Magyar Királyi Honvédség legénységének kiváló lőeredményt elérő tag-
jai számára pedig mesterlövész jelvényt rendszeresítettek. A Magyar Királyi Csendőrség személyi 
állományának legénységi részénél azonban továbbra is rendszeresítésben maradt a lövészbojt.  

3. 1910 mintájú Frommer Stop ismétlőpisztoly ezen marokfegyvert 1910 és 1919 között 
rendszeresítették a Magyar Királyi Csendőrségnél. Az ausztriai gyártású pisztolyt a Magyar Ki-
rályság más fegyveres szervezeténél nem rendszeresítették. A Magyar Királyi Csendőrségnél az 
1910 mintájú Frommer Stop ismétlőpisztolyt megelőzően a Gasser típusú forgópisztolyt, a rend-
szerből való kivonását követően pedig az 1919 mintájú Frommer Stop ismétlőpisztolyt rendszere-
sítették. Az 1910 mintájú Frommer Stop ismétlőpisztolyból a Magyar Királyi Csendőrség számá-
ra 10 000 példányt gyártottak, amit a testület átvett.  

4. A „csendőrségi szurony” kizárólag a Magyar Királyi Csendőrség számára készült, a Ma-
gyar Királyság más fegyveres testületeiben ezt a fajta szuronyt sehol sem rendszeresítették. A 
csendőrségi szurony a Magyar Királyi Csendőrségnél rendszeresített karabélyra felcsatolható volt. 
A testületi szabályzatokban meghatározottak szerint, e feltűzött szuronnyal járőrözött a csendőr 
járőr. A karabélyra csatolt szuronyt a csendőr — szolgálatának jogszerű ellátása során — fegyver-
ként használhatta, a vonatkozó fegyverhasználati utasításban foglaltaknak megfelelően. A csend-
őrségi szurony a Magyar Királyi Csendőrség legénységi állománya számára rendszeresített fegy-
ver volt, azt csendőr tisztek nem viselték. A csendőrségi szuronyt a legénység oldalfegyverként is 
hordta a hatályos öltözködési utasításokban rögzítettek szerint.  

Összességében a Magyar Királyi Csendőrség személyi állománya felszerelésének specifi-
kumai egyrészt a testületi gyökerekből származtak — a fejfedő és a lövészbojt tekintetében — 
másrészt pedig a testületi feladatkörből fakadtak annak eredményesebb ellátását szolgálta az 1910 
mintájú Frommer Stop ismétlőpisztoly és a csendőrségi szurony is.  
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ZÉTÉNYI Zsolt 
ELŐADÁS-ABSZTRAKT 

A KÉPÍRÓ per jog- és rendvédelem-történeti tanulságai 
 

A dr. KÉPÍRÓ Sándor ellen lefolytatott büntető-eljárás során az 1942 december 21-22-
23.-án végrehajtott újvidéki karhatalmi razziáról kialakított legújabb megállapítások: 

- I. A karhatalmi parancsok szakszerűek és törvényesek voltak. 
- II. Az írott parancstól egyes parancsnokok eltértek különösen az utolsó napon, s 

az események tömeges vérengzésbe és rablásba torkollottak, bár a terület nagysága és 
a jelenlévő nagyobbrészt katonai és kisebb részt csendőri erők nagysága miatt nem ál-
lítható, hogy ebben a teljes állomány részt vett volna. Mindazonáltal szóbeli paran-
csokra is tekintettel valamint saját kezdeményezésre az intézkedő katonák és rendvé-
delmi állomány tagjai különleges agresszív, irracionális lelkiállapotba kerültek, amely 
súlyosan kriminális, gátlástalan bűnelkövető magatartásba torkollott. Okai között a pa-
rancsnokok mindenáron eredményre törekvése, az át nem gondolt szóbeli parancsok, a 
partizán fenyegetettség állandó hangoztatása és korábbi tényei, a nagy hideg miatt fo-
gyasztott nagymennyiségű szeszesital, s bizonyos körben az értékes anyagi javak 
megszerzésére törekvés, azaz kapzsiság játszott szerepet. 

- II. Ilyen körülmények között is érvényesült a katonai életviszonyok részét jelentő 
ellenőrzés és fegyelem, mert a jogszerű állapot helyreállítása január 23.-án délután két 
óra tájban megtörtént, miután a súlyos terrorcselekmények híre a vezérkari főnökhöz 
is eljutott, aki rendelkezett a rend helyreállításáról. E rendelkezést késve hajtották vég-
re. Mindazonáltal több száz vagy ezret is elérő számú nagyrészt zsidó felekezetű ill. 
szerb nemzetiségű személy szabadon bocsátása, s egyes vallomások szerint a bocsá-
natkérés is megtörtént. 

- III. A szerb vizsgálatok szerint 1.044 főben megállapított gyilkosságok számával 
szemben áll a korabeli vizsgálatot vezető dr. BABOS hb. ezredes által 1945 és 1946-
ban a Népügyészségen és a Népbíróságon megjelölt 897 áldozat. 

- IV. A világháború történetében páratlan, példaértékű hogy egy hadviselő fél saját 
fegyveres erőinek tagjait bíróság elé állítja és elítéli, továbbá, hogy az áldozatoknak 
kártérítést fizet. Ugyanakkor megállapítható, hogy a felelősségre vonás a csendőrök 
terhére elfogultan, a törvényben nagyobbrészt egyébként bele sem foglalt eljárási ga-
ranciák mellőzésével történt, azaz nagy valószínűséggel ártatlan személyekkel szem-
ben vagy más bűncselekményben bűnös, tehát a VKF bíróság hatáskörébe nem tartozó 
cselekmények miatt is ítélkeztek, állapítottak meg bűnösséget. 

- V. Történészileg is alaptalan az az állítás, hogy az 1944-45-ös szerb partizánbosz-
szú a délvidéki razzia miatt történt volna. A valóság az, hogy egy szerb nemzetstraté-
giába illeszkedő etnikai tisztogatás, népirtás történt, aminek felelősei máig büntetlen-
séget élveznek, megbüntetésüket a magyar állam soha nem kérte. 

- VI. Az ügy 1944 utáni utóélete a törvénytelen perek sorozata, beleértve a dr. KÉP-

ÍRÓ Sándor v. csendőr százados ellen folytatott eljárást is, amelyben már a vádemelés 
és a vád törvényessége is vitatható volt, s a per adatai azt támasztották alá, hogy a vád-
lott nem követett el bűncselekményt.  

- VII. Az ügy hatalmas adattárat jelent a rendvédelem történet és a jogtörténet szá-
mára. 
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Csendőrség-történeti honlap a világhálón. 
 

Magyar származású amerikai orvos házaspár működteti a világon az egyet-
len honlapot, amely a Magyar Királyi Csendőrség történetének a bemutatá-
sát valósítja meg. http://www.csendor.com A honlap történelmi objektivi-
tás talaján álló szellemiséggel mutatja be a magyar rendvédelem történetéből 
a Magyar Királyi Csendőrség Históriáját. A honlap három fő rovatot tartal-
maz, „Hírek”, „Múzeum” és „könyvtár” címmel.  

A „Hírek”  fő rovatban a szakterületről szóló legújabb publikációkról 
kaphatunk tájékoztatást, illetve emellett a néhai testület még élő hajlott korú 
tagjai ellen irányuló alaptalan atrocitásokra hívják fel a szerkesztők a fi-
gyelmet. Emellett e rovatban kapott helyet a csendőrség-történeti témájú em-
léktárgyak bemutatásáról szóló ismertető. 

A „Múzeum”  fő rovat négy alrovatból áll. Az első alrovat a „Levél-
tár” , amely eredeti dokumentumok digitalizált másolatait tartalmazza. A 
második alrovat a „Képtár”  amely a testületről készült fényképfelvételek 
tárháza. A harmadik alrovat „Kiállítások” , amely a Magyar Királyi Csend-
őrségről szóló kiállítások és konferenciák ismertetőit tartalmazza. A negye-
dik alrovat a „Film- és hangfelvételek”, amely a testülettel kapcsolatos audi-
ovizuális emlékeknek a gyűjtőhelye. 

A „Könyvtár” főrovat hat alrovatból áll, melynek első alrovata „Ere-
deti és szakirodalom”, amely a testület számára, vagy a testületről készített 
korabeli írások és későbbi feldolgozások gyűjteménye. A második alrovat a 
Jogszabályok archívuma”, amely a testületre vonatkozó törvényeket, rende-
letek, utasításokat, intézkedéseket, parancsokat stb. szinte teljességre törek-
vően tartalmazza. A harmadik alrovat az „Írások archívuma”, amely a testü-
letre vonatkozó nem tudományos és nem is korabeli dokumentum jellegű, 
hanem szépirodalmi és közéleti jellegű írásokat tartalmaz. A negyedik alro-
vat a „Biográfiák archívuma”, amely a testület személyi állományával kap-
csolatos biográfiai jellegű információkat tartalmazza. Az ötödik alrovat az 
„Emlékek, versek” amely a memoir-okat és testületi tagok illetve közvetlen 
környezetük által létrehozott lírai alkotásokat tartalmazza. A hatodik alrovat 
a Körlevelek”, amely a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség körleve-
leit tárja érdeklődők elé. A honlapszerkesztők tervezik, hogy a körlevelek 
elődjét a „Bajtársi Levél”-et is felviszik a honlapra. 

A honlap fejlesztése folyamatos, a bibliográfiai jegyzékeket folyamato-
san egészítik ki a vonatkozó alkotások teljességét bemutató közlések. 

A Magyar Királyi Csendőrség témakörében a honlap a témára a legtel-
jesebb rálátást biztosítja. Olyan anyagok is megtalálhatók rajta, amelyeket 
nélkülöznek a hazai közgyűjtemények.  

 
PARÁDI  József 
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Csendőrség-történeti kiállítás a világhálón. 
 

A rendszerváltás után a harmadik csendőrség-történeti kiállítás volt megte-
kinthető a Hadtörténeti Intézet és Múzeum termeiben 2011-ben. A kiállítás 
megnyitójára 2011. II. 14.-én — a Magyar Királyi Csendőrség napján — 
került sor ünnepélyes keretek között, amelyen a házigazda szervezet képvi-
selői mellett a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-
nyos Társaság és a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség képviselői is 
részt vettek a témakör kutatói és az érdeklődők társaságában. A kiállítás — a 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum gyakorlatához képest — viszonylag hosszú 
ideig tartott nyitva, mivel a bezárására 2011 őszén került sor. A politikai 
prekoncepciótól mentes hangvételű, a történelmi tényeket objekivitással ke-
zelő kiállítást számosan megtekintették, közülük sokan személyesen is gra-
tuláltak a kiállított tárgyak döntő többségét nyújtó gyűjtőnek dr. LÓRÁNT 

Csabának, aki a kiállítás kialakításában is jelentős szerepet vállalt.  
1945 előtt a Magyar Királyi Csendőrségnek külön állandó kiállítása 

volt a Hadimúzeumban, emellett pedig a csendőr kerületeknél is kialakítot-
tak állandó testület-történeti kiállításokat. Az 1945 utáni politikai csatározá-
sok kapcsán azonban ezek megsemmisültek. A pártállam időszakában pedig 
nem .volt lehetőség a témakört bemutató kiállítás létrehozására. A rendszer-
váltást követően nyílt újra lehetőség csendőrség-történeti kiállítás létrehozá-
sára. Erre először az emigráns csendőrök által létrehozott torontói csendőr-
ség-történeti gyűjtemény hazaszállítását követően került sor a Hadtörténeti 
Intézet Múzeumában, majd a kiállítási anyag lekerült a tarnamérai rendvéde-
lem-történeti alapítvány kiállító termeibe. A financiális gondokkal küzdő 
szervezet azonban nem tudta vállalni az állandó kiállítás költségeit, ezért az 
anyag visszakerült a Hadtörténeti Intézet és Múzeum raktárába. Hosszú 
csipkerózsika álmából keltették föl a több kontinenst bejárt történelmi relik-
viákat a csendőrség-történeti kiállítás szervezői, amikor dr. LÓRÁNT Csaba 
gyűjteménye mellett a Hadtörténeti Intézet és Múzeum birtokában lévő tár-
gyakat is kiállították „A polgári magyar állam katonailag szervezett közpon-
tosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség »Híven, be-
csülettel, vitézül!«” című kiállításon.  

A kiállításra 45 képet tartalmazó 34 oldalas kiállítási kalauz készült, 
amelyben a dualizmuskori és a két világháború közötti csendőr eskü és a 
csendőr tízparancsolat, valamint a csendőr induló szövege is szerepel. A ki-
állítási kalauz tartalmazza továbbá a testület történetét ismertető bemutatót, 
valamint a magyarországi csendőrség-történeti kiállítások históriáját közlő 
tájékoztatót. A kalauzhoz 85 oldalas melléklet is készült, amelynek a gerin-
cét a testületre vonatkozó jogszabályok jegyzéke képezi. Emellett azonban 
megtalálható benne a testület felügyelőinek névjegyzéke, továbbá a testület-
történeti szakirodalom-jegyzék, valamint a Magyar Királyi Csendőrség első 
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felügyelőinek rövid életrajza. E kiadványok digitalizált formában megtalál-
hatók a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Tár-
saság és a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség honlapján: 

https://www.szbmrtt.atw.hu 
http://www.csendor.com 

 
A polgári magyar állam katonailag szervezett központosított közbiztonsági 
őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség »Híven, becsülettel, vitézül!«” 

című kiállítás megnyitója 
 

 
 
Forrás ! http://www.honvedelem.hu/cikk/24343/%E2%3F%BEhiven,-
becsulettel,-vitezul%E2%3F%BB- 
 

- Baloldalon, civilben dr. LÓRÁNT Csaba a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság tagja; 

- Középen, egyenruhában dr. KEDVES Gyula ezredes a Hadtörténeti 
Múzeum igazgatója; 

- Jobboldalon civilben dr. PARÁDI József a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság elnöke. 
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