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INDEX CHRONOLOGICUS 
 

1849 

március 4. Az oktorjált Olmütz-i birodalmi alkotmányban megjelent hogy „a birodalom belső biztonságának az őrzése biro-

dalmi ügy.” 

PARÁDI József: A polgári magyar állam határőrizete. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 67-86.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-

tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 

1859 

június 24: Solferinónál csatát veszít az osztrák hadsereg, amelynek következményeként Ausztria elveszítette az Észak-itáliai 

tartományait. 
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XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 67-86.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-

tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 

1866 

július 03: königgrätzi csata, amelyet I. Ferenc József elveszített, s ennek következményeként Ausztriát kizárták a Német 

Szövetségből. 
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XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 67-86.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-

tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 

1872 

1872 létrehozták a volt katonai határőrvidéken a Magyar Királyi Vám- és Adóőrséget, amely 1886-ig működött, feloszlatását 

követően pedig működési területén a vámügyek intézését a vámhivatalok az adóügyek intézését pedig — az 1872-ben a 

pénzügyőrségtől különválasztott — adóhivatalok végezték, illetve ebben a térségben is kialakították a Magyar Királyi Pénz-

ügyőrség helyi alakulatait. 
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tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 

december 22. Ezen a napon nyert szentesítést a fővárosi rendőrség ideiglenes államosítását is tartalmazó törvény 

(1872/XXXVI.tc.) Buda-Pest fővárosi törvényhatóság alakításáról és rendezéséről címmel, melyet az országgyűlés mindkét 

házában deceember 23-án hirdettek ki. A fővárosi rendőrséget véglegesen 1881-ben államosították (1881/XXI.tc.). 
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tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 

1881 

április 11. Ezen a napon nyert szentesítést a Magyar Királyi Fővárosi Állami Rendőrség végleges államosításáról szóló 

1881/XXI.tc., melyet az országgyűlés mindkét házában 1881. április 12-én hirdettek ki. A fővárosi rendőrséget első ízben 

1872-ben államosították ideiglenes jelleggel a fővárosról szóló 1872/XXXVI.tc. Buda-Pest fővárosi törvényhatóság alakítá-

sáról és rendezéséről című törvény részeként. 
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tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

1886 

július 1-én Az Osztrák-Magyar Monarchia és a Román Királyság között vámszerződés nélküli állapoit jött létre, amely a 

vámháború kitörését eredményezte. Az Osztrák-Magyar Monarchia 1877-től — német mintára — korlátozta, majd 1882-ben 

zárolta az állatbehozatalt állategészségügyi okokra hivatkozva. 1885 nyarától a filoxéria járvány következtében a határzárat 

szigorították. Az egészségügyi zárlat és a vámszabályok szigorítása miatt Románia a vámszerződés revízióját javasolta. A 

magyar kormány kezdetben ugyan a szerződés megújítását támogatta, azonban a politikai többség további ávámtarifa emelést 

tartott szükségesnek. 1886. V. 1-én Bukarestben vámtárgyalás kezdődött a magyar és a román fél között, amely két hét után 

eredménytelenül zárult. Ennek következtében jött létre 1886. VII. elsejével a Román Királyság és az Osztrák-Magyar Moan-

rchia között a vámszerződés nélküli állapot. 

LŐRINCZI Dénes: Az Ojtozi-szoros 1886-ban. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), 

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 31-38.p. HU-ISSN 1216-6774. 
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1886 A Magyar Királyi Pénzügyőrséggel egyesült a Magyar Királyi Vám- és Adóőrség, melyet 1872-ben hoztak létre ideig-

lenes jelleggel a volt katonai határőrvidék területére kiterjedően. A Magyar Királyi Vám- és Adóőrség integrációját követően 

az érintett térség vámügyeivel a továbbiakban a vámhivatalok, az adóügyeivel pedig az adóhivatalok foglalkoztak.  
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XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 67-86.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-

tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 

1891 

július 1-én bocsátották ki a polgári magyar állam első határőrizeti szabályzatát a határszéli csendőrség számára az 

50 431/1891.BM. rendelet formájában. 
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tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

1891-1918 a Magyar Királyi Csendőrséget bevonták a határőrizet végrehajtásába. Ennek érdekében a testületen belül szak-

szolgálati ág jelleggel hozták létre a határszéli csendőrséget, amely a Magyar Királyság útlevélköteles határszakaszain az 

úgynevezett zöldhatárőrizeti teendőket valósította meg. A határszéli csendőrség az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásáig, 

Erdély és a Délvidék román megszállásáig működött.  
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tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 

1906 

január 15. a határrendőrségről szóló 1903/VIII.tc. életbe léptetéséről szóló 5692/1905.ME.r. és az életbe léptetés végrehajtá-

sáról szóló 91 000/1905.BM.r. alapján ekkor kezdte el működését a Magyar Királyi Határrendőrség. 
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tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 

1920 

január 1. - március 31.-ig a csendőrség átvette a magyar határőrizeti feladatok közül a zöldhatár őrzését a haderőtől. A tes-

tület a zöldhatár őrzési teendőit 1921. szeptemberével befejeződően végezte. 
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tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

június 4-én a trianoni békediktátum aláírására 1920. június 4.-én 16. 15. perckor került sor a Grand-Trianon kastély nagy-

termében, amelyet a magyar törvények közé az „1921/XXXIII.tc. az Észak Amerikai Egyesült Államokkal, a Britt Biroda-

lommal, Franciaországgal, Olaszországgal és Japánnal, továbbá Belgiummal, Kínával, Kubával, Görögországgal, Nikaraguá-

val, Panamával, Lengyelországgal, Portugáliával, Romániával, a Szerb-Horvát-Szlovén Állammal, Sziámmal és Cseh- Szlo-

vákországgal 1920. évi június hó 4. napján a Trianonban kötött békeszerződés becikkelyezéséről” című törvény emelt be. 
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tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 

szeptember 1-én az újonnan létrehozott Magyar Királyi Vámőrség átvette a határvonalak őrzését a Magyar Királyi Csendőr-

ségtől.  
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tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
 

1921 

1921-1927. március 31. Ebben az időszakban működött Magyarországon az ANTANT által létrehozott Szövetségközi Kato-

nai Ellenőrző Bizottság, melynek az volt a feladata, hogy a Magyarországra kényszerített trianoni békediktátum betartását a 

helyszínen ellenőrizze.  
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tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

1932 

január 1. A Magyar Királyi Állami Rendőrség elnevezést Magyar Királyi Rendőrségre változtatták, ehhez kapcsolódóan pe-

dig a szervezeti felépítést úgy módosították, hogy az 1931. XII. 31-vel megszűntetett hét vidéki rendőr-kapitányság helyébe 

egy vidéki rendőr-főkapitányság lépett, melynek az alárendeltségébe tartoztak a vidéki városi rendőr-kapitányságok. A buda-

pesti rendőr-főkapitányság és a kerületi kapitányságok változatlanul működtek tovább. A Magyar Királyi Rendőrség országos 

rendőr-főkapitánysággal már nem rendelkezett, a testület országos vezetésének teendőit továbbra is a Magyar Királyi Bel-

ügyminisztérium Rendőrségi Osztálya látta el. A Magyar Királyi Rendőrségben a politikai rendészeti teendőket egy szerveze-

ti egységbe a Politikairendészeti Osztály szervezetébe koncentrálták, amelyet a budapesti rendőr-főkapitány közvetlen alá-

rendeltségébe helyeztek. 
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tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

október 1. a Magyar Királyi Vámőrség nevét Magyar Királyi Határőrségre változtatták, amely testület 1938. október 1-éig 

működött, ekkor Magyar Királyi Honvéd Határvadászok elnevezéssel önálló csapatnemként beolvadt a Magyar Királyi Hon-

védségbe. A Magyar Királyi Határőrség rejtetten a honvédelmi tárca irányítása alá tartozott.  
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tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

1938 

szeptember 5-én — az első bécsi döntés nyomán — a Felvidék déli sávjának a visszacsatolása valósult meg, melynek kivite-

lezése során Medve községnél lépte át a Magyar Királyi Honvédség a trianoni államhatárt. 
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XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 67-86.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-

tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

október 1-én A Magyar Királyi Határőrséget áthelyezték a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium alárendeltségéből a Magyar 

Királyi Honvédelmi Minisztérium alárendeltségébe. A korábbi határőr kerületeket határvadász dandárokká szervezték át és 

azokat a területileg illetékes hadtest-parancsnokságok alárendeltségébe helyezték. Honvéd határvadász csapatnem alapítása. 

A honvéd határvadászok első hadrendi táblája 24 határvadász zászlóaljat tartalmazott, melyek szervezeti felépítése speciális 

volt.  

PARÁDI József: A polgári magyar állam határőrizete. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 67-86.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-

tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

1939 

március 16. Kárpátaljára bevonultak a magyar csapatok, ekkor kezdődött meg Kárpátalján a katonai közigazgatás. 

PARÁDI József: A polgári magyar állam határőrizete. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 67-86.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-

tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

1940 

augusztus 30. a második bécsi döntés, amellyel a 43 104 km2 nagyságú Észak-Erdélyt visszacsatolták. (1940/XXVI.tc. a ro-

mán uralom alól felszabadult keleti és erdélyi országrészeknek a Magyar Szent Koronához visszacsatolásáról és az országgal 

egyesítéséről.) Ekkor Magyarország területe 160 000 km2, lakosainak száma pedig 13 000 000 millió fő volt.  

PARÁDI József: A polgári magyar állam határőrizete. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 67-86.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-

tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 
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1941 

április a területvisszacsatolások nyomán Magyarország 2 266 km hosszú határvonala 54 %-kal 1 2225 km-el nőtt. Ekkor a 

Magyar Királyság államhatárának a hossza 3 491 km volt. A magyar-német határ: 432 km 12,37 %, a magyar-szlovák határ: 

858 km 24,57%, a magyar-román határ: 1 031 km 34,91 %, a magyar-temesközi határ: 216 km 6,18 %, a magyar- horvát ha-

tár 598 km 17,12 %. 

PARÁDI József: A polgári magyar állam határőrizete. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 67-86.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-

tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

április 11-16. Délvidék visszatérése. (1941/XX.tc. a visszafoglalt délvidéki területeknek a Magyar Szent Koronához vissza-

csatolásáról és az országgal egyesítéséről.) 

PARÁDI József: A polgári magyar állam határőrizete. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 67-86.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-

tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

július 8-án Szászrégen térségében hat fős ejtőernyős partizán osztag ért földet, melyet a magyar honvédség és a rendvédelmi 

testületek rövid időn belül felszámoltak. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

szeptember 2-án Miskolc térségében szovjet ejtőernyős partizán osztag ért földet. A lakosság bejelentései és a rendvédelmi 

testületek, valamint a honvédség akciói nyomán az osztagot rövid időn belül felszámolták.  

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

1942 

január 4-én a BORKANYUK Alexej által vezetett szovjet ejtőernyős partizán osztag Kőrösmező térségében ért földet. A szét-

szóródott osztag tagjait több részletben fogták el, illetve semmisítették meg. 1942. II. 9-én őrizetbe vették az osztag paranc-

nokát, aki a rokonainál rejtőzködött. Perére Budapesten 1942. IX. 25-én került sor, ahol a magyar állam elleni fegyveres 

szervezkedés bűncselekménye miatt halálra ítélték. Az ítéletet 1942. X. 3-án végrehajtották. 

OLASZ Lajos : Az ejtőernyős elhárítás megszervezése Magyarország hadba lépését követően 1941-1942. Rendvédelem-

történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis),  XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 39-56.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány 

korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudomá-

nyos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya által szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-

sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az 

előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

1945 

február 25. jelent meg a népbíráskodásról szóló 1945. évi miniszterelnöki rendelet (81/1945. [II. 25.] ME.r. a népbíráskodás-

ról.) 

VINCZE Gábor: Kötelességteljesítésért életfogytiglan. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), 

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 95-118.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-

tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 

1950 

április 1-én az utolsó két népbíróság Szegeden és Budapesten befejezte a működését. 

VINCZE Gábor: Kötelességteljesítésért életfogytiglan. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), 

XXVIII.évf. (2018) 55.sz. 95-118.p. HU-ISSN 1216-6774. A tanulmány korábbi változata 2018. február 16-án Budapesten 

hangzott el a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Csendőrség-történeti Szakosztálya ál-

tal szervezett magyar közbiztonság-történeti tudományos sziompozion-sorozatának a „100 éve alakult át a magyar rendvé-

delmi modell?” című XVIII. szimpozionján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és átdolgozott változata. 

 




