
Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1216-6774          XXVIII. évf. (2018) 56.sz. 
 

255 

INDEX ORGANICUS 

 

A-Á 

ANTANT lásd Entente 

 

Államvédelmi Központ (ÁVK) 1942. június 26.-án KERESZTES-FISCHER Ferenc belügyminiszter hozta létre állambiz-

tonsági csúcsszervként. Feladatát a rendvédelmi szervezetek munkájának koordinálása, elsősorban a politikai jellegű 

nyomozások összehangolása alkotta, lényegében a német befolyás ellensúlyozásaként jött létre a szervezet. Vezetésével 

ÚJSZÁSZY István vezérőrnagyot 1942. július 1.-ével bízták meg. Az ÁVK létszáma 20 fő körüli érdemi munkatárs volt, 

akik a belügyminisztérium épületében néhány szobában végezték tevékenységüket. A nyilas hatalomátvétellel az ÁVK 

gyakorlatilag megszűnt. 

OLASZ Lajos: A rendvédelmi erők harca a szovjet ejtőernyős partizánok ellen (1943 augusztus – 1944 augusztus). 

Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 71-96.p. HU-ISSN 1216-

6774. 

 

B 

Belügyminisztérium az első független magyar kormány óta — a GYURCSÁNY, majd BAJNAI kormány kivételével — fo-

lyamatosan létező tárca, amely a közigazgatásért, a rendvédelemért és minden olyan ügyért volt felelős, amely nem tar-

tozott más tárcák kompetenciájába. A GYURCSÁNY és a BAJNAI kormány időszakában a belügyminisztériumból a rend-

védelem irányítására hivatott szervezeti egységeket az igazságügyi tárcához telepítették és az igazságügyi minisztériu-

mot átkeresztelték igazságügyi- és rendészeti minisztériummá. Az első független felelős magyar kormány belügyminisz-

tere SZEMERE Bertalan volt, aki e tisztséget 1848. IV. 7.-étől 1848. IX. 12.-éig töltötte be. Az 1848-1849-es forradalom 

és szabadságharc belügyminisztériuma a Helytartónácsi Hivatalból, — amelynek hatáskörébe a városrendészet az egész-

ségügy az oktatás az alapítványok az árvák ügyeivel való foglalkozás stb. tartozott — valamint a országgyűlési ügyekkel 

foglalkozó Magyar Udvari Kancelláriából fejlődött ki. A belügyi tárca a mindenkori magyar kormányok egyik legfonto-

sabb tárcája volt. A belügyminisztérium épületegyüttese a dualizmus és a két világháború közötti időszakban — a hon-

védelmi és a pénzügyi tárca épületeivel megegyezően — a Budai Várban álltak. A második világháború után azonban — 

amikor a Budai Vár megszűnt Magyarország hatalmi centrumaként működni — mindhárom tárcát a főváros belváro-

sában helyezték el. A belügyminisztérium a József Attila utca és a Roosewelt-tér által határolt háztömb épületeit kapta 

meg, amely épületegyüttes egyik épülete korábban bankszékházként működött. A belügyminisztérium szervezete dina-

mikusan fejlődött. Az ügyek csoportja szerinti szervezeti egységekből állt. A polgári magyar állam első belügyminiszté-

riumának 1848-1849-ben elviekben 4 gyakorlatilag 3 osztálya volt. Az úgynevezett országlászati osztály az országgyű-

léshez és az országgyűlési választásokhoz kapcsolódó teendőket volt hivatott ellátni. A közigazgatási osztály a közigaz-

gatási egységek, alapítványok, örökösödési ügyek, névváltoztatások a ki-, és bevándorlók ügyeit intézte. A rendőri osz-

tály a közcsend és a belbéke fenntartására volt hivatott. Eredetileg nemzetőrségi osztályt is terveztek, azonban az or-

szággyűlés a testületet a miniszterelnök közvetlen felügyelete alá rendelte, a miniszterelnök pedig a testület irányítására 

Országos Nemzetőrségi Haditanácsot hozott létre, amely önálló országos szervezet volt és 6 osztállyal működött. A 

szervezeti egységeket permanens módon módosították. A minisztérium élén a belügyminiszternek közvetlenül alárendelt 

szervezeti egység állt, amelyet különböző korokban különböző módon hívtak (elnökség, kabinet, titkárság stb.) A pártál-

lam kialakítása kapcsán a belügyminisztérium közigazgatás irányítási teendőit áttelepítették a minisztertanácshoz, és a 

belügyi tárcába koncentrálták a rendvédelmi és állambiztonsági feladatokat. A rendszerváltás után helyreállt a tárca ere-

deti hatásköre.  

VEDÓ Attila: A Magyar Királyi Csendőrség költségvetése és gazdálkodása 1881-1939. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis), HU-ISSN 1216-6774. XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 145-166.p. HU-ISSN 1216-6774. 

OLASZ Lajos: A rendvédelmi erők harca a szovjet ejtőernyős partizánok ellen (1943 augusztus – 1944 augusztus). 

Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 71-96.p. HU-ISSN 1216-

6774. 

ERNYES Mihály: a magyraországi rendőrségek a dualizmusban és a két világháború között. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 15-52.p. HU-ISSN 1216-6774.  

 

Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség (1872-1919) Óbuda, Buda és Pest egyesítésével létrehozott Budapest 

Fővárosi Rendőrséget az 1872/XXXVI.tc.-el a kormány közvetlen felügyelete alá helyezték ideiglenesen, majd véglege-

sen az 1881/XXI.tc-el. A kormány a felügyeletet a belügyi tárca által gyakorolta. Az 5 047/1909.ME.r. a fővárosi rend-

őrséget is — a többi városi rendőrséghez hasonlóan — beolvasztotta az újonnan létrehozott Magyar Királyi Állami 

Rendőrségbe. A Magyar Királyi Állami Rendőrség a fővárosi rendőrség egyenruháját és rangrendszerét vette át.  

ERNYES Mihály: a magyraországi rendőrségek a dualizmusban és a két világháború között. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 15-52.p. HU-ISSN 1216-6774.  

 

C-Cs 

Császári és Királyi Hadsereg Lásd Közös hadsereg. 

 

D 

Deuxiéme bureau A francia hírszerző szolgálat elnevezése, amely 1871-től 1940ig működött a francia haderő vezérka-

rának alárendeltségében. 

PARÁDI József: A magyar csendőrség és az Osztrák-Magyar Monarchia hírszerző szervezetének az együttműködése 

1891-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), HU-ISSN 1216-6774. XXVIII.évf. 

(2018) 56.sz. 97-130.p. HU-ISSN 1216-6774.  
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E-É 

Entente (ANTANT) az Anglia és Franciaország között 1904. IV. 8.-án Londonban aláírt szerződés, az Entente Cordiale 

(a.m. Szívélyes Egyetértés) szóból származik, általában a szövetségesi rendszer (antant hatalmak = Nagy-Britannia és 

Franciaország) és a köréjük csoportosult országok együttes megnevezése. 

ERNYES Mihály: a magyraországi rendőrségek a dualizmusban és a két világháború között. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 15-52.p. HU-ISSN 1216-6774.  

 

Evidenzhaltung Abteilung Az Evidenzbüro elődszervezete, melyet 1840-ben állandó szervezetként iktatott be Heinrich 

Hermann Joseph von HESS altbgy. vezérkari főnök a vezérkar hatáskörébe. Korábban a haderő kötelékében ilyen szerve-

zet csupán a háború időszakában működött. 

PARÁDI József: A magyar csendőrség és az Osztrák-Magyar Monarchia hírszerző szervezetének az együttműködése 

1891-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), HU-ISSN 1216-6774. XXVIII.évf. 

(2018) 56.sz. 97-130.p. HU-ISSN 1216-6774.  

 

Evidenzbüro Az Osztrák-Magyar Monarchia haderejének hírszerző szervezete. 1850. XII. 22-én a Generalquartiermeis-

ter-stab (GQMSt) azaz főszállásmesteri stáb által kibocsájtott Nr. 2178 Cirkular-Erlass (körlevél)-el hozták létre a szer-

vezetet. A HABSBURG Monarchia haderejének a szervezetében 1848 előtt létezett a Marschbüro nevű iroda, melynek fel-

adatköréhez tartozott többek között az idegen haderők nyilvántartása. A Marschbüro irodavezetője is a főszállásmesteri 

stáb főnökének az alárendeltségébe tartozott. 1849 júniusában hozták létre az uralkodó saját műveleti irodáját (Operati-

onskanzlei), amely a hadügyminisztérium elnöki osztályán belül működött. Ezen iroda vette át a korábbi Marschbüro-tól 

az idegen haderőkről vezetett nyilvántartást. Az uralkodó műveleti irodája 1850 augusztusáig működött, 1850 novembe-

rében pedig a helyébe lépett az Allerhöchsten k.k. Zentral-Operationskanzlei (Legfelsőbb cs.kir. Műveleti Iroda), mely-

nek a keretében hozták létre a Kundschaftssektion (hírszerző szekció) nevű szervezetet, amelynek a feladatkörét alkotta 

az idegen haderők nyilvántartása. Az Evidenzbureau létrehozásával a hírszerző szekció megszűnt, így az Evidenzbureau 

első szolgálati utasításában meghatározták, hogy háború esetén a Legfelsőbb cs.kir. Műveleti Iroda külön részlegeként 

tevékenykedjen. 1854-től azonban az Evidenzbüro teljesen önállóvá vált a haderőn belül. 1857-ben pedig a Gene-

ralquartiermeister-stab azaz a főszállásmesteri stáb főnökének az alárendeltségébe került. Miután 1860-ban — a 

HABSBURG-birodalom alkotmányos átalakítási kísérletének a részeként — újra létrehozták a hadügyminisztériumot, az 

Evidenzburaeu a hadügyminisztérium részévé vált 1861. III. 10-ei hatállyal, azonban az idegen haderőkről vezetett nyil-

vántartás tekintetében továbbra is a főszállásmesteri stáb számára tartozott beszámolási kötelezettséggel. 1867. I. 1-től 

— az újból létrehozott hadsereg-főparancsnokság szervezetébe tagolták az Evidenzbureau-t. Mivel azonban 1868. I. 15-

én feloszlatták a hadsereg-főparancsnokságot, ezért az Evidenzbureau visszakerült a hadügyminisztériumhoz. Az Evi-

denzbureau végül 1871-ben a főszállásmesteri stáb utódszervezete a vezérkar (Generalstab) alárendeltségébe került , 

mint a vezérkari főnök egyik irodája. Az Evidenzbureau főnökeit ezt követően — mint a többi vezérkari iroda főnökeit is 

— az uralkodó nevezte ki ezredesi vagy vezérőrnagyi rangban. 1861. III. 10-től az Evidenzbureau-ra vonatkozó új szol-

gálati szabályzat lehetővé tette, hogy a nyilvántartóiroda közvetlenül tartson kapcsolatot a seregtestek felderítő tisztjei-

vel. 1860. V. 14-én az iroda parancs formájában felhatalmazást kapott arra, hogy békeidőben is folytasson hírszerző te-

vékenységet. 1861. I. 16-án pedig az egész katonai hírszerzés irányításával az Evidenzbureau-t bízták meg. 1889-ben 

pedig az Evidenzbureau-hoz telepítették az ellenséges kémtevékenység elleni fellépés hatáskörét. Az evidenzbüro fo-

lyamatos és élénk kapcsolatot tartott fenn az Osztrák-Magyar Monarchia katonai attséival, továbbá a kémelhárítás tekin-

tetében a két társország rendőri, pénzügyőri, határőrizeti szervezeteivel, valamint a posta és távírda hivatalokkal. Az I. 

világháború kirobbanását követően létrehozták a hadsereg-főparancsnok alárendeltségében a Nachrichtenabteilung-ot 

azaz hírszerző részleget, azonban az Evidenzbureau-t ekkor sem szűntették meg, hanem a két szervezet a feladatok meg-

osztásával működött tovább. Az Evidenzbureau-ban a hírszerzés és a megszerzett információk gyűjtése, rendszerezése, 

értékelése együttesen valósult meg.  

PARÁDI József: A magyar csendőrség és az Osztrák-Magyar Monarchia hírszerző szervezetének az együttműködése 

1891-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), HU-ISSN 1216-6774. XXVIII.évf. 

(2018) 56.sz. 97-130.p. HU-ISSN 1216-6774.  

 

F 

Francia Nemzeti Csendőrség (Gendarmerie Nationale) Európa egyik legrégebbi rendvédelmi testülete. Elődszerveze-

te a Maréchaussée, amely — eredetileg a francia haderő rendfenntartó íjjász alakulata volt — a XIV. századtól fokozato-

san kiépülve tartotta fenn a rendet Franciország vidéki területein. A Maréchaussée-t 1778-ban keresztelték át Gendar-

merie, azaz csendőrségre. A francia forradalom idején 1789-ben a csendőrséget feloszlatták. 1791. I. 6-án a Konvent ja-

nuár 6-ai döntésével Franciaországban újra létrehozták a csendőrséget Nemzeti Csendőrség „Gendarmerie Nationale” 

néven, melynek részeként — a volt Párizsi Gárda feladatait átvéve — megalakult a Garde Republicaine de Paris. A tes-

tületet Napóleon modernizálta. 1799-ben az 1789-es csendőrségi törvényben fogalaltaknak megfelelően megvalósították 

a csendőrség átszervezését. 1804-ben a Nemzeti Csendőrség Elit Légiójába „Légion de gendarmerie d’elite” olvasztották 

a Napóleon által 1801. VII. 21-én alapított Lovas Testőrgárdát Öreg Gárda „la vielle garde” elnevezéssel. A napóleoni 

császárság vonzáskörébe tartozó államok a francia közigazgatási minta átvételekor, annak részeként vették át a csendőr-

ségi testülettípust mint katonailag szervezett rendvédelmi őrtestületet. 1795-ben Belgiumban, 1805-ben Lombardiában, 

1806-ban Poroszországban, 1808-ban pedig Spanyolországban vezették be a csendőrség intézményét. A csendőrség tí-

pusú rendfenntartó szervezet mindenütt kiválóan megállta a helyét, ebből fakadóan Európa valamennyi országában — a 

Britt-szigetek kivételével — a XIX. században létrehozták a nemzeti csendőrségeket. A csendőrség anyaországában, 

Franciaországban is számos változáson esett át a francia csendőrség. 1814. IV. 23-án Napóleon veresége nyomán — a 

BOURBON restauráció részeként a — a francia csendőrséget feloszlatták. 1816. I. 10-én ismét felállítottáka  francia 

csendőrséget. Az 1830. júliusi párizsi felkelés harcainál már megjelentek olyan csendőr alakulatok, amelyek a mobil 

csendőrség nevet viselték. 1871-ben a francia kormány a párizsi lázongások tapasztalatai alapján állandó mozgó csend-

őrséget állított föl 1100 fős létszámmal. 1879-ben az 1871-ben 1100 fős létszámmal felállított mozgó csendőrséget zász-

http://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BClt_Kir%C3%A1lys%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BClt_Kir%C3%A1lys%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Franciaorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Franciaorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/1904
http://hu.wikipedia.org/wiki/1904
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis_8.
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis_8.
http://hu.wikipedia.org/wiki/London
http://hu.wikipedia.org/wiki/London
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lóalj erősségű alakulattá csökkentették. 1885-ben, az 1871-ben létrehozott, majd 1879-ben zászlóalj erősségű alakulattá 

csökkentett mozgó csendőrséget megszűntették. 1927-ben a francia csendőrséget bízták meg az országúti forgalom el-

lenőrzésével. A Francia Nemzeti Csendőrség a XXI. században is mintegy 80 000 fős személyi állománnyal védi ered-

ményesen az Franciaország rendjét, vidéki területeken.  

PARÁDI József: A magyar csendőrség és az Osztrák-Magyar Monarchia hírszerző szervezetének az együttműködése 

1891-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), HU-ISSN 1216-6774. XXVIII.évf. 

(2018) 56.sz. 97-130.p. HU-ISSN 1216-6774.  

 

G-Gy 

Geheime Staatspolizei (Gestapo)  Titkos Államrendőrség. A Nemzetiszocialista Német Munkáspárt hatalomra kerülé-

sével 1933-ban hozták létre. Feladatát a rendszer ellenségeinek felkutatása és semlegesítése képezte. 1933-ban a porosz 

titkosrendőrség szervezeteként állították fel. Így Hermann GÖRING vezetése alá került. 1935-ben Heinrich HIMMLERT az 

SS birodalmi vezetőjét bízták meg a Gestapo vezetésével, aki a Gestapot oly módon szervezte át, hogy az alkalmatlan 

vezetőket elbocsátotta és helyükre SS tiszteket nevezett ki. 1936-ban egyesítették a Gestapot a Kripo-val (Kriminalpoli-

zei = Bűnügyi Rendőrség). A szervezet új neve SIPO (Sicherheitspolizei = Biztonsági Rendőrség). 1939-ben a SIPO-t 

egyesítették az SD-vel (Sicherheitsdienst = Biztonsági Szolgálat). Az új szervezet neve RSH-ra változott (Reichssicher-

heitshauptampt = Birodalmi Biztonsági Főhivatal). A főhivatal két hivatalból állt, az egyik a Gestapo volt.  

ERNYES Mihály: a magyraországi rendőrségek a dualizmusban és a két világháború között. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 15-52.p. HU-ISSN 1216-6774.  

 

H 

Helytartótanács Lásd Belügyminisztérium. 

 

Honvédelmi Minisztérium A polgári magyar állam első honvédelmi minisztere MÉSZÁROS Lázár volt, aki e tisztséget 

1848. IV. 7.-étől 1849. IV. 15.-éig töltötte be. Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc idején létrejött első függet-

len magyar kormány óta létező tárca, amely a haza védelméért felelős minisztériumként a haderőt irányítja, 1867-től 

Magyar Királyi HonvédelmiMinisztérium elnevezéssel. 1918. X. 31-től, a Károlyi-kormány létrejöttétől a tárca elneve-

zése Hadügyminisztérium, majd 1920. III. 15-től visszaállították a tárca elnevezését Magyar Királyi Honvédelmi Mi-

nisztériumra. A katonai állományú személyek a pártállam létrejöttéig függetlenül attól, hogy hol teljesítettek szolgálatot 

— a testőrségek, a koronaőrség és a képviselőházi őrség kivételével — a honvédelmi tárcához tartoztak. Ebből fakadóan 

a magyar rendvédelmi testületek közül a Magyar Királyi Csendőrség személyi állományának tagjai személyükben a 

honvédelmi tárcához tartoztak. Ügyeik intézése céljából a honvédelmi minisztériumban külön osztály működött. A hon-

védelmi tárca hagyományosan a Budai Várba települt. A pártállam idejében azonban a Margit híd pesti hídfőjénél létesí-

tett új épületegyüttesbe költözött, ahol azóta is működik.  

PARÁDI József: A magyar csendőrség és az Osztrák-Magyar Monarchia hírszerző szervezetének az együttműködése 

1891-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), HU-ISSN 1216-6774. XXVIII.évf. 

(2018) 56.sz. 97-130.p. HU-ISSN 1216-6774.  

VEDÓ Attila: A Magyar Királyi Csendőrség költségvetése és gazdálkodása 1881-1939. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis), HU-ISSN 1216-6774. XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 145-166.p. HU-ISSN 1216-6774. 

OLASZ Lajos: A rendvédelmi erők harca a szovjet ejtőernyős partizánok ellen (1943 augusztus – 1944 augusztus). 

Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 71-96.p. HU-ISSN 1216-

6774. 

ERNYES Mihály: a magyraországi rendőrségek a dualizmusban és a két világháború között. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 15-52.p. HU-ISSN 1216-6774.  

 

I 

Igazságügyi Minisztérium A polgári magyar állam első igazságügy-minisztere DEÁK Ferenc volt, aki e tisztséget 1848. 

IV. 7.-étől 1848. IX. 11.-éig töltötte be. Az első felelős magyar kormány tárcája volt az Igazságügyi minisztérium, ame-

lyet a kiegyezést követően újra létrehoztak és napjainkig működik, bár a GYURCSÁNY-BAJNAI kormány időszakában a 

belügyi tárca rendvédelmi szervezeti egységeit áttelepítették az igazságügyi minisztérium szervezetébe. Az igazságügyi 

tárcát pedig átkeresztelték igazságügyi- és rendészeti minisztériummá. 2010 után azonban ismét önálló tárcaként műkö-

dik a magyar államapparátusban.  

LŐRINCZ József: Börtönügyünk a trianoni határok között a II. világháború végéig. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 

Historiae Praesidii Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 61-70.p. HU-ISSN 1216-6774. 

 

Intelligence Service Angol hírszerző szervezet, melynek gyökerei Oliver CROMWELL időszakáig nyulnak vissza. 

PARÁDI József: A magyar csendőrség és az Osztrák-Magyar Monarchia hírszerző szervezetének az együttműködése 

1891-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), HU-ISSN 1216-6774. XXVIII.évf. 

(2018) 56.sz. 97-130.p. HU-ISSN 1216-6774.  

 

INTERPOL Lásd Nemzetközi Bünügyi Rendőrségi Bizottság (NBRB) 

 

K 

Katonai határőrvidék Az Adriától Bukovináig terjedő területsáv, amelyen katonai közigazgatás keretei között élő la-

kosságból létrehozott ezredek védelmezték a Habsburg-birodalmat a török becsapásokkal szemben. Az itt élő családok 

férfitagjai közül egy fő adómentes földhasználat fejében katonai szolgálatot volt köteles teljesíteni. Az 1848-1849-es for-

radalom és szabadságharc során a határőrvidék magyar ajkú ezredei a szabadságharc mellé álltak, ezért a forradalom le-

verését követően ezen ezredeket feloszlatták. A többi ezredet a kiegyezés nyomán 1872-ben oszlatták fel a katonai ha-

tárőrvidék ezeredei működési területén lévő lakosság életviszonyainak a polgári életbe történő visszaintegrálása az 1880-

as évek második feléig tartott. Ezzel zárult az a több évszázados múltra visszatekintő vita, amely az uralkodó és a ma-
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gyar országgyűlés között fennállt a katonai határőrvidéket illetően. Az országgyűlések ugyanis rendszeresen kérték az 

uralkodót, hogy a katonai határőrvidék vármegyei közigazgatás alól kivont területét adja vissza a vármegyék számára. 

Az uralkodók ezt az igényt minden esetben jogosnak ítélték meg, azonban a végrehajtást a török veszély elmúlását köve-

tő időszakra tolták ki.  

PARÁDI József: A magyar csendőrség és az Osztrák-Magyar Monarchia hírszerző szervezetének az együttműködése 

1891-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), HU-ISSN 1216-6774. XXVIII.évf. 

(2018) 56.sz. 97-130.p. HU-ISSN 1216-6774.  

 

Kábítószereket Ellenőrző Központi Szerv (KEKSZ) 1912-ben Hágában ópiumügyi értekezletet szerveztek, amely 

meghatározta a kábítószer fogalmát és egyezménytervezetet dolgozott ki a kábítószergyártás, valamint azok forgalmazá-

sának ellenőrzéséről. Az első világháború után 1925. II. 25.-én Genfben nemzetközi ópium-egyzeményt kötött a Nép-

szövetség 58 tagállama, köztük a Magyarországon is. A Magyar Királyságban a Kábítószereket Ellenőrző Szerv műkö-

dését 1924. IV. 1.-én kezdte el. Az intézmény a belügyminisztérium háttérintézményeként működött. A KEKSZ első ve-

zetője BAKSA János főkapitány-helyettes volt.  

ERNYES Mihály: a magyraországi rendőrségek a dualizmusban és a két világháború között. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 15-52.p. HU-ISSN 1216-6774.  

 

Keleti Akadémia Az Osztrák-Magyar Monarchia diplomatáinak felkészítését biztosító oktatási intézmény. 1898-ban az 

elnevzését Császári és Királyi Konzuli Akadémiára változtatták. 

PARÁDI József: A magyar csendőrség és az Osztrák-Magyar Monarchia hírszerző szervezetének az együttműködése 

1891-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), HU-ISSN 1216-6774. XXVIII.évf. 

(2018) 56.sz. 97-130.p. HU-ISSN 1216-6774.  

 

Közös hadsereg az 1867/XII.tc. a kiegyezési törvényben foglalt hadügyi közösségből fakadt, így a dualizmushoz tapadó 

katonai szervezet volt. Az uralkodót illette meg a véderő „vezérlete” (pld.: a hadüzenet is), „vezénylete” (a haderőt az 

uralkodó bármikor bárhová irányíthatta), és „belszervezete”, (kinevezések, struktúra megállapítás, szolgálati nyelv meg-

határozása, fegyelmezés stb.).  

A közös hadseregben ezen jogok gyakorlásához nem volt szükséges a két társország hadügyminisztereinek az ellen-

jegyzése, ellentétben a honvédség és a népfelkelés alakulataival, ahol az uralkodói intenciók a magyar, illetve az osztrák 

honvédelmi miniszter ellenjegyzésével hatályosulhattak. A véderő számára azonban — a széles uralkodói jogkör ellen-

súlyozásaként — az újonc ajánlást, a szolgálati idő meghatározását, az elhelyezést és az élelmezést a két társország or-

szággyűlése biztosította. A védelmi rendszer nem tartozott a delegációk hatáskörébe, azok közvetlenül az országgyűlé-

sek jogkörébe tartoztak. Az uralkodó ugyan szuverén módon rendelkezett a hadsereg felett, azonban katonáért és pénzért 

az országgyűléshez kellett fordulnia. Az Osztrák-Magyar Monarchia védereje — benne a közös hadsereg — a két társor-

szág országgyűlései és az uralkodói akarat egyeztetésével volt alkalmazható.  

Az Osztrák-Magyar Monarchia védereje több részből állt. Két fő alkotóeleme volt, a haditengerészet és a szárazföldi 

haderő. A szárazföldi haderő részei voltak a közös hadsereg — melyre vonatkozóan 1889. évi utasítás vezette be a Csá-

szári és Királyi Hadsereg elnevezést —, valamint a Magyar Királyságban honvédség és a népfölkelés továbbá a Osztrák 

Császárságban Landwehr és a Landsturm. A közös hadsereg a szárazföldi haderő túlnyomó részét — 7/8-ad részét — al-

kotta. Nehézfegyverzettel és magasabb parancsnokságokkal (hadtest- és hadsereg parancsnokságokkal) is rendelkezett. 

A Landwehr és a Landstrum, illetve a honvéd és népfelkelő alakulatok ezredeit dandárparancsnokságok, a dandárokat 

pedig hadosztályparancsnokságok irányították ugyanúgy mint a közös hadseregben. A Landwehr és a Landstrum, vala-

mint a honvéd és népfelkelő dandárparancsnokságok azonban már a közös hadsereg hadtestparancsnokságai alá tartoz-

tak. Íly módon biztosítva volt az Osztrák-Magyar Monarchia haderejének hadműveleti egysége.  

A Lanwehr-ben és a Landstrum-ban a német, a honvédségnél és a népfelkelésnél pedig a magyar volt a szolgálati 

nyelv. Ezzel szemben a közös hadseregben az ezrednyelv azzal a nyelvvel egyezett meg, amelyet a katonák származási 

helyén beszélt a lakosság. Ezt a nyelvet az ezredhez helyezett tiszteknek is el kellett sajátítaniuk. A közös hadseregben 

az ezrednél magasabb parancsnokságok, valamint az egységes hadtest- és hadsereg parancsnokságok nyelve a német 

volt. 

A közös hadsereg személyi állományának sorozás útján történő utánpótlását a katonai kerületek biztosították. Az Oszt-

rák Császárság területén 61, a Magyar Királyság területén 47, Bosznia-Hercegovinában pedig 4 katonai kerület műkö-

dött. Az ezredekhez ugyanazon kerületektől sorozták a személyi állományt. A közös hadsereg katonai kerületeinek min-

tájára — de attól függetlenül — az Osztrák Császárságban a Landwehr és a Landstrum, a Magyar Királyságban pedig a 

honvédség és a népfelkelés önálló katonai kiegészítő kerületekkel rendelkezett.  

Az ezredek belső szervezeti felépítése (zászlóalj, század, szakasz, raj) a haderő mindhárom részénél — közös hadse-

reg, Landwehr és Landstrum, honédség és népfelkelés — azonos volt. A közös hadseregbe 33 gyalogos- és 8 lovas had-

osztály, a Landwehrben 8 gyalogos hadosztály, a honvédségbe pedig 8 gyalogos és két lovas hadosztály tartozott. Az 

Osztrák-Magyar Monarchia teljes hadereje 16 hadtestből állt, amelyeket 6 hadseregbe csoportosítottak. A teljes haderő 

békelétszáma 450 000 fő, hadilétszáma pedig 1 500 000 fő volt. Az Osztrák-Magyar Monarchia véderejében a szabály-

zatok a fegyverzet és a rendfokozati rendszer egységes volt az egyenruhák azonban eltérőek voltak.  

PARÁDI József: A magyar csendőrség és az Osztrák-Magyar Monarchia hírszerző szervezetének az együttműködése 
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Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hatóság (KEOKH) 10 000/1930.BM.rendelettel hozták létre. A belügyi 

tárca háttérintézményeként működött, önálló hatáskörrel szorosan együttműködve a rendőrséggel. A külföldieket Ellen-

őrző Országos Központi Hatóság első vezetője dr. FOLYOVICZ József belügyminisztériumi osztályfőnök volt. 

ERNYES Mihály: a magyraországi rendőrségek a dualizmusban és a két világháború között. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 15-52.p. HU-ISSN 1216-6774.  
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L-Ly 

Landsturm az Osztrák-Magyar Monarchia Osztrák Császárságában a véderő tartalékaként működő népfelkelés. 

PARÁDI József: A magyar csendőrség és az Osztrák-Magyar Monarchia hírszerző szervezetének az együttműködése 

1891-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), HU-ISSN 1216-6774. XXVIII.évf. 

(2018) 56.sz. 97-130.p. HU-ISSN 1216-6774.  

 

Landwehr a véderő azon része, amely az Osztrák-Magyar Monarchia Osztrák Császárságában állomásozó és az osztrák 

kormánynak is alárendelt könnyű fegyverzetű egységekből állt, valamint a sorozott személyi állománya az Osztrák-

Császárság örökös tartományainak lakosai közül került ki. 

PARÁDI József: A magyar csendőrség és az Osztrák-Magyar Monarchia hírszerző szervezetének az együttműködése 

1891-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), HU-ISSN 1216-6774. XXVIII.évf. 

(2018) 56.sz. 97-130.p. HU-ISSN 1216-6774.  

 

Ludovika Akadémia a dualizmus és a két világháború közötti időszakban a Magyar Királyság katonatisztjeinek képzé-

sét megvalósító felsőoktatási intézmény.  

PARÁDI József: A magyar csendőrség és az Osztrák-Magyar Monarchia hírszerző szervezetének az együttműködése 

1891-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), HU-ISSN 1216-6774. XXVIII.évf. 

(2018) 56.sz. 97-130.p. HU-ISSN 1216-6774.  

VEDÓ Attila: A Magyar Királyi Csendőrség költségvetése és gazdálkodása 1881-1939. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis), HU-ISSN 1216-6774. XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 145-166.p. HU-ISSN 1216-6774. 

 

Luftwaffe a Harmadik Német Birodalom Légiereje. 

OLASZ Lajos: A rendvédelmi erők harca a szovjet ejtőernyős partizánok ellen (1943 augusztus – 1944 augusztus). 

Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 71-96.p. HU-ISSN 1216-

6774. 

 

M 

Magyar Királyi Állami Rendőrséget (1919-1931) az 5 047/1919.ME.r. hozta létre 1919.X.1.-én. Az egységes magyar 

államrendőrség létrehozásának azonban már voltak dualizmuskori előzményei is. A trianoni békediktátum utáni magyar 

rendőrséget a Magyar Királyság állami- (fővárosi rendőrség és határrendőrség) és a városi rendőrségeinek az összevoná-

sával hozták létre, a belügyi tárca közvetlen irányítása alá helyezve. Hatósági területe a városokra és a határállomásokra 

terjedt ki. Feladatát működési területén a közbiztonság védelme alkotta bűnügyi, közrendvédelmi és igazgatásrendészeti 

teendők ellátása által. A trianoni békediktátum utáni Magyar Királyságban a Magyar Királyi Állami Rendőrség létszáma 

(12 000 fő) megegyezett az első világháború előtti városi rendőrségek létszámával (12 000 fő). A testületet 1931-ben — 

szervezeti módosításokkal egybekötve — átkeresztelték Magyar Királyi Rendőrségre. A Magyar Királyi Rendőrség 

1945-ig működött, amikor helyébe a Magyar Államrendőrséget hozták létre, a Magyar Királyi Rendőrségben működő 

határszéli rendőri kirendeltségek helyett pedig határrendőrséget állítottak fel, amely 1945 és 1949 között működött. A 

Magyar Államrendőrségre ruházták a feloszlatott Magyar Királyi Csendőrség hatáskörét és működési területét 1945-ben, 

ezzel a magyar rendvédelmi testületek között monopolhelyzetbe került. A Magyar Államrendőrséget később egyszerűen 

rendőrségnek nevezték. 1949-ben pedig a belügyi tárca irányítása alatt álló Magyar Határrendőrséget — a Honvéd Ha-

tárőrséghez hasonlóan — az Államvédelmi Hatóság kötelékébe integrálták. Ezzel Magyarországon egyetlen rendőri 

szervezet működött a rendőrség.  

SUBA János: Polgárőrség szervezése 1919-1921. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), 

XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 131-144.p. HU-ISSN 1216-6774. 

ERNYES Mihály: a magyraországi rendőrségek a dualizmusban és a két világháború között. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 15-52.p. HU-ISSN 1216-6774.  

 

Magyar Királyi Állami Tébolyda 1868-ban a Lipótmezőn állították fel az intézetet, melyet 2007-ben a GYURCSÁNY Fe-

renc vezette kormány időszakában bezártak, annak ellenére, hogy az intézet alapításakor az ingatlan adományozó feltéte-

le volt, hogy azt más célra nem lehet felhasználni mint az elmebetegek ápolására. 2007-ben az intézet bezárását követően 

számos korábbi ápolt számára nem biztosítottak további orvosi ellátást.  

LŐRINCZ József: Börtönügyünk a trianoni határok között a II. világháború végéig. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 

Historiae Praesidii Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 61-70.p. HU-ISSN 1216-6774. 

 

Magyar Királyi Államvasutak (MÁV) a magyar állam tulajdonában álló vasútvonal és vasúti járműpark, valamint kar-

bantartó részlegekből és az ezekhez tartozó objektumokból, továbbá a vasúti közlekedést elősegítő szervezetekből állt. A 

Magyar Államvasutakat BAROSS Gábor államminiszter emelte világszínvonalra. 

OLASZ Lajos: A rendvédelmi erők harca a szovjet ejtőernyős partizánok ellen (1943 augusztus – 1944 augusztus). 

Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 71-96.p. HU-ISSN 1216-

6774. 

 

Magyar Királyi Belügyminisztérium Lásd Belügyminisztérium 

 

Magyar Királyi Csendőrség (1881-1945) katonailag szervezett közbiztonsági őrtestület, melynek belső függelmi vi-

szonyai katonaiak voltak, a személyi állomány katonai rendfokozatot viselt. A testületet az 1876-ban a közös hadseregtől 

a Magyar Királyi Honvédséghez áthelyezett erdélyi csendőr kerületből fejlesztették ki. Mivel a csendőrök személyükben 

katonának minősültek, így a honvédelmi tárca felügyelete alatt álltak. A szervezet azonban — mint rendvédelmi testület 

— a belügyi tárca kompetenciájába tartozott. A testület hatásköre, a városok kivételével, az ország egész területére kiter-

jedt. Kiváló hatásfokkal ténykedett. Működési területén olyan kitűnő közbiztonsági állapotot hozott létre, majd tartott 
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fenn, amelyet a megszűntetése óta még nem sikerült elérni. Diszlokációját a decentralizáltság, metodikáját a megelőzés 

jellemezte. Személyi állományának mintegy 90 %-a közterületi szolgálatot látott el valamilyen formában. A testület jo-

gosultságai és kötelezettségei nem voltak kiterjedtebbek a társ rendvédelmi testületeknél. A személyi állományának el-

látmánya — néhány jelentéktelen specifikumtól eltekintve — megegyezett a közigazgatás, illetve a társ rendvédelmi tes-

tületek munkatársainak ellátmányával. Az 1945. és 1949. között zajló „ki-kit győz le” politikai csatározások részeként 

szűntették meg a testületet. Ebből fakadóan a szervezet társadalmi megítélése a harmadik évezred elején is differenciált. 

A testületnek önálló hatósági jogköre nem volt. A testületet két ízben hozták létre illetve szűntették meg. Felállításának 

mindkét esetben rendvédelmi szakmai okai, megszűntetésének pedig deklaráltan politikai okai voltak.  

PARÁDI József: A magyar csendőrség és az Osztrák-Magyar Monarchia hírszerző szervezetének az együttműködése 

1891-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), HU-ISSN 1216-6774. XXVIII.évf. 

(2018) 56.sz. 97-130.p. HU-ISSN 1216-6774.  

VEDÓ Attila: A Magyar Királyi Csendőrség költségvetése és gazdálkodása 1881-1939. Rendvédelem-történeti Füzetek 

(Acta Historiae Praesidii Ordinis), HU-ISSN 1216-6774. XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 145-166.p. HU-ISSN 1216-6774. 

 

Magyar Királyi Darabont Testőrség (1904-1919) Ferenc József testőrségei közül a legkésőbb, 1904-ben jött létre. 

Feladatát a Budai Vár Királyi Palotájának őrzése és díszelgési teendők ellátása alkotta. A darabont testőrség személyi ál-

lománya legénységi tagjainak utánpótlása a haderő sorozott állományából került ki tovább szolgálói forma alkalmazásá-

val. Laktanyájuk a vár alatt az Attila utcában állt. Ez a laktanya vált az 1920-ban létesített Magyar Királyi Testőrség lak-

tanyájává. A testület 1920-ig működött, részt vett gróf KÁROLYI Mihály és HORTHY Miklós őrzésében is, majd a nemesi 

testőrség maradványaival az 1920-ban újonnan létrehozott Magyar Királyi Testőrségbe integrálták a két korábbi testőr-

ség maradványait. A testület létszáma 49 fő katonai rangot (tisztek és altisztek) viselő és 15 fő kisegítő feladatot ellátó 

személyből állt. A testőrség első kapitánya báró FEJÉRVÁRY Géza táborszernagy volt. A testület tiszti karával szembeni 

elvárások és a nyugdíjazási rendszer azonos volt a Magyar Királyi Nemesi Testőrségével.  

PARÁDI József: A magyar csendőrség és az Osztrák-Magyar Monarchia hírszerző szervezetének az együttműködése 

1891-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), HU-ISSN 1216-6774. XXVIII.évf. 

(2018) 56.sz. 97-130.p. HU-ISSN 1216-6774.  

 

Magyar Királyi Határrendőrség az 1903/VIII.tc. alapján 1906. I. 15.-től 1918-ig a dualizmus összeomlásáig működött 

a központi államhatalom közvetlen alárendeltségében. Tevékenységének döntő hányadát a Magyar Királyság útlevélkö-

teles határszakaszain fejtette ki. Szervezetének és személyi állományának döntő többsége ezeken a határszakaszokon 

volt megtalálható. A testület — néhányszáz fős — mérsékelt személyi állománnyal működött, önálló rangrendszerrel és 

egyenruhával rendelkezett. A határőrizet klasszikus hármas feladatrendszeréből elsősorban a határforgalom ellenőrzését 

és a határrend betartatását valósította meg. A zöldhatár őrzését pedig a határszéli csendőrséggel közösen végezte. A test-

ület a magyar határőrizet koordináló szerepét is betöltötte, szükség esetén a határőrizeti teendők ellátására bevonhatta a 

határmenti vármegyék és városok területén működő rendőrségek személyi állományát is. A kivételes hatalom időszaká-

ban a Magyar Királyi Határrendőrség különleges feladatokat kapott az Osztrák-Magyar Monarchia haderejével való 

együttműködés tekintetében, amelyet a katonai határőrizeti utasításban konkretizáltak. A magyarországi rendőrségek ál-

lamosításával a határrendőrség maradványait a Magyar Királyi Állami Rendőrségbe integrálták.  

PARÁDI József: A magyar csendőrség és az Osztrák-Magyar Monarchia hírszerző szervezetének az együttműködése 

1891-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), HU-ISSN 1216-6774. XXVIII.évf. 

(2018) 56.sz. 97-130.p. HU-ISSN 1216-6774.  

 

Magyar Királyi Honvédség (1848-1849 és 1867-1945) a véderő azon része, amely 1867 és 1918 között az Osztrák-

Magyar Monarchia Magyar Királyságában állomásozó és a magyar kormánynak is alárendelt könnyűfegyverzetű egysé-

gekből állt, valamint a sorozott személyi állománya a Magyar Szent Korona alá tartozó területen élő lakosság közül ke-

rült ki. A Magyar Királyi Honvédség magasabb egység parancsnokságokkal nem rendelkezett, a közös hadsereg maga-

sabb egység parancsnokságainak az alárendeltségébe tartozott. A Magyar Királyi Honvédségben a vezényleti nyelv a 

magyar volt. Az egyenruha nemzeti díszítő elemeket hordozott. A Magyar Királyi Honvédségben az uralkodói elhatáro-

zások a honvédelmi miniszter ellenjegyzésével hatályosulhattak. Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása nyomán a 

Magyar Királyi Honvédség a trianon utáni Magyar Királyság haderejévé vált, azonban a magyar haderőt 1919. VI. 9-től 

HORTHY Miklós altengernagy hadügyminiszter felhívása nyomán Magyar Nemzeti Hadsereg névvel illették, amelyet 

1920. IV. 1-től Magyar Királyi Nemzeti Hadseregre változtattak, majd 1922-ben visszatértek a Magyar Királyi Honvéd-

ség elnevezésre. A két világháború közötti Magyar Királyság hadereje már rendelkezett magasabb egységparancsnoksá-

gokkal és a fegyverkezési egyenjogúságot kimondó 1938. évi bled-i egyezmény nyomán lehetőség nyílt a magyar véd-

erőnek a kor színvonalán álló technikai eszközökkel való ellátására is. A honvéd illetve honvédség kifejezés az 1848-

1849-es szabadságharc időszakából ered. A Magyar Királyi Honvédség a polgári magyar állam véderő szervezete volt. 

Magyarország szovjet megszállását követően mivel a királyság államformájáról a köztársaság államformájára tért át Ma-

gyarország, ezért az ország haderejének elnevezése honvédségre változott. A kiépülő pártállamban a magyar haderő el-

nevezését Magyar Néphadseregre változtatták, amely elnevezés a rendszerváltozás után a magyar hagyományokra visz-

szanyúlva Magyar Honvédségre változott. 

PARÁDI József: A magyar csendőrség és az Osztrák-Magyar Monarchia hírszerző szervezetének az együttműködése 

1891-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), HU-ISSN 1216-6774. XXVIII.évf. 

(2018) 56.sz. 97-130.p. HU-ISSN 1216-6774.  

SUBA János: Polgárőrség szervezése 1919-1921. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), 

XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 131-144.p. HU-ISSN 1216-6774. 

OLASZ Lajos: A rendvédelmi erők harca a szovjet ejtőernyős partizánok ellen (1943 augusztus – 1944 augusztus). 

Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 71-96.p. HU-ISSN 1216-

6774. 
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Magyar Királyi Honvédelmi Minisztérium Lásd Honvédelmi Minisztérium. 

 

Magyar Királyi Igazságügyi Minisztérium Lásd Igazságügyi Minisztárium. 

 

Magyar Királyi Kerületi Börtön és Államfogház a dualizmuskori magyar büntetésvégrehajtás Szegeden létrehozott 

intézete. 

LŐRINCZ József: Börtönügyünk a trianoni határok között a II. világháború végéig. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 

Historiae Praesidii Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 61-70.p. HU-ISSN 1216-6774. 

 

Magyar Királyi Képviselőházi Őrség (1912-1945) A testületet 1912-ben állították fel (1912/LXVII.tc. a képviselőházi 

őrség felállításáról). Feladatát az országház őrzése és védelme mellett a képviselőház tagjai és a hallgatóság körében a 

rend fenntartása, valamint protokoláris, díszelgői tevékenység ellátása alkotta. Az országgyűlés elnökének az alárendelt-

ségében állt. A testületet a végrehajtó hatalom szervezetétől elkülönítették, annak nem volt alárendelve. 1945-ben Nem-

zetgyűlési Őrségként működött tovább, majd az ÁVH vette át teendőit anélkül, hogy a jogszabállyal létrehozott testület 

feloszlatásáról jogszabály született volna.  

PARÁDI József: A magyar csendőrség és az Osztrák-Magyar Monarchia hírszerző szervezetének az együttműködése 

1891-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), HU-ISSN 1216-6774. XXVIII.évf. 

(2018) 56.sz. 97-130.p. HU-ISSN 1216-6774.  

 

Magyar Királyi Nemesi Testőrség. A testületet Magyar Nemesi Testőrség néven 1760-ban Mária Terézia alapította. A 

testület székhelye Bécsben volt. A testőrpalotát a pártállam időszakában ideológiai megfontolásokból fakadóan eladták, 

a befolyt összeget pedig az osztrák kommunista mozgalom támogatására fordították. Ferenc József a testületet — az 

1848-1849-es forradalom és szabadságharcban betöltött szerepe miatt — ugyan feloszlatta, azonban a kiegyezés nyomán 

újra létrehozta Magyar Királyi Nemesi Testőrség névvel, bár a koronázási ünnepségen még huszárok helyettesítették a 

testőröket. Mivel Ferenc József egyszemélyben töltötte be az Osztrák Császárság és a Magyar Királyság legfőbb közjogi 

méltóságait mindkét állam testőrségei óvták személyét és közvetlen környezetét. Egyedül a Magyar Királyi Nemesi 

Testőrség tagjai voltak azonban jogosultak arra, hogy a védelmét mindenütt ellássák. A Magyar Királyság területén az 

uralkodót ugyanis csak magyar testőrség védelmezhette. A Magyar Királyi Darabont Testőrség azonban csupán a királyi 

szálláshelyek őrzésére volt hivatott. Az uralkodó magyarországi utazásai során a védelemért a Magyar Királyi Nemesi 

Testőrség volt felelős. A testület kapitánya — hasonlóan a többi testőrség kapitányához — a főudvarmesternek volt alá-

rendelve, illetve a szolgálatos szárnysegéd is adhatott utasítást valamennyi testőrség számára. A testőrök által viselt ran-

gok — amelyek katonai rangok voltak —három rendfokozattal magasabb rendfokozatnak feleltek meg a haderőben. A 

testőrök ugyan katonák voltak, de sem ők sem a testület nem tartozott a véderő kötelékébe. A testőrségek kiadásait az 

udvari költségvetésből fedezték. A testőrségek témája nem tartozott a közös ügyek közé. Az udvartartás költségeit a ma-

gyar állam mindig az osztrák állam által biztosítottal megegyező összegben állapította meg. A testőröket ugyan a haderő 

szervezeteinek önként jelentkező tagjai közül választották ki, meglehetősen magas követelményeket támasztva, azonban 

azoknak akik a testőrségekhez kerültek a haderővel a jogviszonyuk megszűnt. Ők két nyugdíjra váltak jogosulttá. Az 

egyik nyugdíjat a véderőben eltöltött szolgálatuk, a másik nyugdíjat pedig a testőrségnél eltöltött szolgálatuk alapján 

kapták. A testőrök azonban visszakerülhettek a haderőhöz, például ha hadi szolgálatra kérték magukat. A katonai és a 

testőri szolgálati idő azonban nem volt összevonható. A testőrök pedig kiemelt juttatásokban részesültek. A Magyar Ki-

rályi Nemesi Testőrségnek megalakulásakor 47 fő tiszti rendfokozatú és 45 fő kisegítő feladatot ellátó (orvos, portás, 

szolga, lóápoló stb.) tagja volt. A parancsnoki kar élén a testőrkapitány állt. Az első parancsnok gróf HALLER Ferenc tá-

bornok volt (1867-1875). A monarchia felbomlásával a testület működése megszűnt. Utódszervezete a HORTHY Miklós 

kormányzó által felállított Magyar Királyi Testőrség volt.  

PARÁDI József: A magyar csendőrség és az Osztrák-Magyar Monarchia hírszerző szervezetének az együttműködése 

1891-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), HU-ISSN 1216-6774. XXVIII.évf. 

(2018) 56.sz. 97-130.p. HU-ISSN 1216-6774.  

 

Magyar Királyi Országos Börtönügyi Múzeum 1922-ben a Magyar Királyi Igazságügyminisztérium Markó utcai pa-

lotájában nyert elhelyezért. 

LŐRINCZ József: Börtönügyünk a trianoni határok között a II. világháború végéig. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 

Historiae Praesidii Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 61-70.p. HU-ISSN 1216-6774. 

 

Magyar Királyi Országos Büntetőintézet a dualizmuskori magyar büntetésvégrehajtás Állampusztán az úgynevezett 

WAGNER-kastélyban létrehozott intézete.  

LŐRINCZ József: Börtönügyünk a trianoni határok között a II. világháború végéig. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 

Historiae Praesidii Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 61-70.p. HU-ISSN 1216-6774. 

 

Magyar Királyi Országos Büntetőintézet és Szigorított Női Dologház a dualizmuskori magyar büntetésvégrehajtás 

Márianosztrán létrehozott intézete. 

LŐRINCZ József: Börtönügyünk a trianoni határok között a II. világháború végéig. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 

Historiae Praesidii Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 61-70.p. HU-ISSN 1216-6774. 

 

Magyar Királyi Országos Fegyintézet és Közvetítő Intézet a dualizmuskori magyar büntetés-végrehajtás Vácott létre-

hozott intézete. 

LŐRINCZ József: Börtönügyünk a trianoni határok között a II. világháború végéig. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 

Historiae Praesidii Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 61-70.p. HU-ISSN 1216-6774. 

 

 



Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) HU ISSN 1216-6774          XXVIII. évf. (2018) 56.sz. 
 

262 

 

Magyar Királyi Országos Fegyintézet és Szigorított Férfi Dologház a dualizmuskori magyar büntetés-végrehajtás 

Sopronban létrehozott intézete. 

LŐRINCZ József: Börtönügyünk a trianoni határok között a II. világháború végéig. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 

Historiae Praesidii Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 61-70.p. HU-ISSN 1216-6774. 

 

Magyar Királyi Országos Gyűjtőfogház épületét 1893-ban kezdték építeni és 1896-ban adták át. 

LŐRINCZ József: Börtönügyünk a trianoni határok között a II. világháború végéig. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 

Historiae Praesidii Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 61-70.p. HU-ISSN 1216-6774. 

 

Magyar Királyi Csendőrség (1881-1945) katonailag szervezett közbiztonsági őrtestület, melynek belső függelmi vi-

szonyai katonaiak voltak, a személyi állomány katonai rendfokozatot viselt. A testületet az 1876-ban a közös hadseregtől 

a Magyar Királyi Honvédséghez áthelyezett erdélyi csendőr kerületből fejlesztették ki. Mivel a csendőrök személyükben 

katonának minősültek, így a honvédelmi tárca felügyelete alatt álltak. A szervezet azonban — mint rendvédelmi testület 

— a belügyi tárca kompetenciájába tartozott. A testület hatásköre, a városok kivételével, az ország egész területére kiter-

jedt. Kiváló hatásfokkal ténykedett. Működési területén olyan kitűnő közbiztonsági állapotot hozott létre, majd tartott 

fenn, amelyet a megszűntetése óta még nem sikerült elérni. Diszlokációját a decentralizáltság, metodikáját a megelőzés 

jellemezte. Személyi állományának mintegy 90 %-a közterületi szolgálatot látott el valamilyen formában. A testület jo-

gosultságai és kötelezettségei nem voltak kiterjedtebbek a társ rendvédelmi testületeknél. A személyi állományának el-

látmánya — néhány jelentéktelen specifikumtól eltekintve — megegyezett a közigazgatás, illetve a társ rendvédelmi tes-

tületek munkatársainak ellátmányával. Az 1945. és 1949. között zajló „ki-kit győz le” politikai csatározások részeként 

szűntették meg a testületet. Ebből fakadóan a szervezet társadalmi megítélése a harmadik évezred elején is differenciált. 

A testületnek önálló hatósági jogköre nem volt. A testületet két ízben hozták létre illetve szűntették meg. Felállításának 

mindkét esetben rendvédelmi szakmai okai, megszűntetésének pedig deklaráltan politikai okai voltak.  

OLASZ Lajos: A rendvédelmi erők harca a szovjet ejtőernyős partizánok ellen (1943 augusztus – 1944 augusztus). 

Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 71-96.p. HU-ISSN 1216-

6774. 

ERNYES Mihály: a magyraországi rendőrségek a dualizmusban és a két világháború között. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 15-52.p. HU-ISSN 1216-6774.  

 

Magyar Királyi Folyamőrség (1921-1939) A folyamőrség előtörténete az Árpád-házi királyok naszádosainak szerveze-

téig nyúlik vissza. A török hódoltság időszakában a Habsburg-hatalom a naszádosokat a sajkásokkal váltotta fel. A török 

kiűzése után pedig — a katonai határőrvidék részeként — létrehozták a Titeli Sajkás Kerületet, amely 1848-igműködött. 

1850. november 30.-án létrehozták a Császári Királyi Flottilla Hadtestet, amely 1866-ig működött, majd 1871-ben felál-

lították a Császári Királyi Haditengerészetből kikülönített budapesti tengerészeti különítményt, amelynek a hatásköre ki-

terjedt a Magyar Szent Korona alá tartozó hajózható folyó és állóvizekre. A budapesti különítmény által irányított flottil-

la maradványaiból hozták létre a Magyar Királyi Folyamőrséget. A folyamőrség létrehozását 1921. év január 3.-ai mi-

nisztertanácsi ülésen döntötték el. A testület felállításának az időpontját 1921. március elsejével határozták meg. A fo-

lyamőrség létrehozásáról az 1922/XIV.tc. rendelkezett, melynek a végrehajtását a 122 295/1922.BM. rendeletben foglal-

tak biztosították. A folyamőrség vízi rendészeti teendők végzésére létrehozott önálló rendvédelmi testületként a belügyi 

tárca folyamrendészeti osztályának a felügyelete alatt állt. Rejtett feladatát a trianoni békediktátum által felszámolt dunai 

flottila maradványainak működtetése alkotta. Nyílt szervezetének létszáma 2 420 főt tett ki, amelyben a fegyveres szol-

gálatot ellátók létszáma az 1 620 főt nem haladhatta meg. A folyamőrség személyi állománya katonai rendfokozatot vi-

selt, a belső függelmi viszonyok katonaiak voltak. A legénységi állományt kényszertoborzás (sorozás) útján biztosítot-

ták. A testület számára önálló egyenruhát rendszeresítettek. A testület személyi állománya tagjai számára a Magyar Kirá-

lyi Honvédségnél is használatos fegyverzetet rendszeresítették. A folyamőrség élén a révfőkapitányság állt. A révfőkapi-

tányság 13 révkapitányságot irányított. A révkapitányságok alárendeltségében pedig 9 révkirendeltség működött. Szük-

ség esetén — a kapitányságok alárendeltségében — révőrségeket is létre lehetett hozni ideiglenes jelleggel. A folyam-

őrség rejtett részét 1939-ben beolvasztották a Magyar Királyi Honvédségbe honvéd folyamerők néven. A testület nyílt 

részét a hatáskörrel együtt — a területi illetékesség figyelembe vételével — átadták a Magyar Királyi Csendőrségnek, il-

letve a Magyar Királyi Rendőrségnek.  

ERNYES Mihály: a magyraországi rendőrségek a dualizmusban és a két világháború között. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 15-52.p. HU-ISSN 1216-6774.  

 

Magyar Királyi Határrendőrség az 1903/VIII.tc. alapján 1906. I. 15.-től 1918-ig a dualizmus összeomlásáig működött 

a központi államhatalom közvetlen alárendeltségében. Tevékenységének döntő hányadát a Magyar Királyság útlevélkö-

teles határszakaszain fejtette ki. Szervezetének és személyi állományának döntő többsége ezeken a határszakaszokon 

volt megtalálható. A testület — néhányszáz fős — mérsékelt személyi állománnyal működött, önálló rangrendszerrel és 

egyenruhával rendelkezett. A határőrizet klasszikus hármas feladatrendszeréből elsősorban a határforgalom ellenőrzését 

és a határrend betartatását valósította meg. A zöldhatár őrzését pedig a határszéli csendőrséggel közösen végezte. A test-

ület a magyar határőrizet koordináló szerepét is betöltötte, szükség esetén a határőrizeti teendők ellátására bevonhatta a 

határmenti vármegyék és városok területén működő rendőrségek személyi állományát is. A kivételes hatalom időszaká-

ban a Magyar Királyi Határrendőrség különleges feladatokat kapott az Osztrák-Magyar Monarchia haderejével való 

együttműködés tekintetében, amelyet a katonai határőrizeti utasításban konkretizáltak. A magyarországi rendőrségek ál-

lamosításával a határrendőrség maradványait a Magyar Királyi Állami Rendőrségbe integrálták.  

ERNYES Mihály: a magyraországi rendőrségek a dualizmusban és a két világháború között. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 15-52.p. HU-ISSN 1216-6774.  

 

Magyar Királyi Honvédelmi Minisztérium Lásd Honvédelmi Minisztérium 
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Magyar Királyi Honvédség (1848-1849 és 1867-1945) a véderő azon része, amely 1867 és 1918 között az Osztrák-

Magyar Monarchia Magyar Királyságában állomásozó és a magyar kormánynak is alárendelt könnyűfegyverzetű egysé-

gekből állt, valamint a sorozott személyi állománya a Magyar Szent Korona alá tartozó területen élő lakosság közül ke-

rült ki. A Magyar Királyi Honvédség magasabb egység parancsnokságokkal nem rendelkezett, a közös hadsereg maga-

sabb egység parancsnokságainak az alárendeltségébe tartozott. A Magyar Királyi Honvédségben a vezényleti nyelv a 

magyar volt. Az egyenruha nemzeti díszítő elemeket hordozott. A Magyar Királyi Honvédségben az uralkodói elhatáro-

zások a honvédelmi miniszter ellenjegyzésével hatályosulhattak. Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása nyomán a 

Magyar Királyi Honvédség a trianon utáni Magyar Királyság haderejévé vált, azonban a magyar haderőt 1919. VI. 9-től 

HORTHY Miklós altengernagy hadügyminiszter felhívása nyomán Magyar Nemzeti Hadsereg névvel illették, amelyet 

1920. IV. 1-től Magyar Királyi Nemzeti Hadseregre változtattak, majd 1922-ben visszatértek a Magyar Királyi Honvéd-

ség elnevezésre. A két világháború közötti Magyar Királyság hadereje már rendelkezett magasabb egységparancsnoksá-

gokkal és a fegyverkezési egyenjogúságot kimondó 1938. évi bled-i egyezmény nyomán lehetőség nyílt a magyar véd-

erőnek a kor színvonalán álló technikai eszközökkel való ellátására is. A honvéd illetve honvédség kifejezés az 1848-

1849-es szabadságharc időszakából ered. A Magyar Királyi Honvédség a polgári magyar állam véderő szervezete volt. 

Magyarország szovjet megszállását követően mivel a királyság államformájáról a köztársaság államformájára tért át Ma-

gyarország, ezért az ország haderejének elnevezése honvédségre változott. A kiépülő pártállamban a magyar haderő el-

nevezését Magyar Néphadseregre változtatták, amely elnevezés a rendszerváltozás után a magyar hagyományokra visz-

szanyúlva Magyar Honvédségre változott. 

ERNYES Mihály: a magyraországi rendőrségek a dualizmusban és a két világháború között. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 15-52.p. HU-ISSN 1216-6774.  

 

Magyar Nemzeti Hadsereg Lásd Magyar Királyi Honvédség 

 

Magyar Királyi Országos Igazságügyi Elme Megfigyelő a XIX. század utolsó évtizedében Budapesten kezdte meg 

működését a Budapesti Fegyház és Börtön Területén a Kozma utcában. 

LŐRINCZ József: Börtönügyünk a trianoni határok között a II. világháború végéig. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 

Historiae Praesidii Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 61-70.p. HU-ISSN 1216-6774. 

 

Magyar Királyi Pénzügyőrség (1867-1945-) a pénzügyminiszter felügyelete és irányítása alatt tevékenykedő testület, 

amely feladatait fegyveresen látta el azzal a céllal, hogy az ország pénzügyi és gazdasági rendjét védelmezze, a legfonto-

sabb feladatai közé tartozott a csempészet és a pénzügyi törvények és szabályok áthágásának megakadályozása. Műkö-

dési területe lefedte az ország teljes területét. Legkisebb szervezeti egysége a pénzügyőr szakasz volt. Több szakaszt irá-

nyított egy pénzügyőr biztosi kerület. Egy vármegyében pedig több pénzügyőr biztosi kerület működött. A pénzügyőrsé-

get vármegyénként a pénzügyi tárca komplex középszintű irányító szervei, a pénzügyigazgatóságok irányították. E mel-

lett a testület vezetése céljából a pénzügyi tárcán belül is működött egy pénzügyőrségi osztály. A Pénzügyminisztérium 

alá tartozó Magyar Királyi Pénzügyőrség 1945-től Magyar Pénzügyőrség néven működött, feladata a pénzügyőri és 

vámőri hatósági feladatok ellátása volt, e szervből 1953-ban kivált a vámügyeket ellátó Vámőrség, majd ismét össze-

vonva 1963-ban felállították a Országos Pénzügy- és Vámőrséget, 1966-tól Vám- és Pénzügyőrség néven működött 

2010-ig, amikor a Vám- és Pénzügyőrséget egyesítették az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatallal. Az új szervezet el-

nevezése Nemzeti Adó- és Vámhivatal. 

PARÁDI József: A magyar csendőrség és az Osztrák-Magyar Monarchia hírszerző szervezetének az együttműködése 

1891-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), HU-ISSN 1216-6774. XXVIII.évf. 

(2018) 56.sz. 97-130.p. HU-ISSN 1216-6774.  

OLASZ Lajos: A rendvédelmi erők harca a szovjet ejtőernyős partizánok ellen (1943 augusztus – 1944 augusztus). 

Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 71-96.p. HU-ISSN 1216-

6774. 

 

Magyar Királyi Rendőrség 1932-1945-ig működött. A Magyar Királyi Állami Rendőrség elnevezését — szervezetmó-

dosításokkal egybekötve — a 6500/1931.ME.r-el Magyar Királyi Rendőrségre változtatták. 1931-ben megszüntették a 7 

kerületi főkapitányságot, amelyek alárendeltségébe a városi kapitányságok tartoztak. A kerületi főkapitányságok helyett 

a budapesti- és a vidéki-főkapitányságot hozták létre. A Budapesti Rendőr-főkapitányság alárendeltségébe az akkor még 

kis Budapest kerületi rendőrségei és az agglomerációba tartozó frekventált települések rendőrségei tartoztak. A vidéki 

főkapitányság alá pedig a városi rendőrségek (1942-ben 89) és a határszéli rendőr kirendeltségek (1942-ben 13), vala-

mint a kárpátaljai működési területtel rendelkező Határvidéki Rendőrség (1942-ben hét kirendeltséggel), továbbá az 

1939-ben létrehozott révkapitányságok (1942-ben 7 révkapitányság) tartoztak. A korábbi vidéki főkapitányságokkal 

megegyező működési területű és székhelyű körzeti szemlélő központokat alakítottak ki 1931-ben az új vidéki főkapi-

tányság alárendeltségében. A Magyar Királyi Rendőrség mindkét főkapitánysága a belügyi tárca közvetlen felügyelete 

és irányítása alatt állt. Ekkor szüntették meg az országos főkapitányságot is, amely az országos főkapitány frankhamisí-

tásban játszott szerepéből fakadóan sohasem került kiépítésre.  

OLASZ Lajos: A rendvédelmi erők harca a szovjet ejtőernyős partizánok ellen (1943 augusztus – 1944 augusztus). 

Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 71-96.p. HU-ISSN 1216-

6774. 

ERNYES Mihály: a magyraországi rendőrségek a dualizmusban és a két világháború között. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 15-52.p. HU-ISSN 1216-6774.  
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Magyar Királyi Ügyészség A középkorban királyi szervként működött hivatalos megnevezés szerint „a királyi ügyek 

igazgatója és a Szent Korona ügyésze”.1848-tól DEÁK Ferenc egyes feladatok szétválasztásával „közvádlókat” nevezett 

ki, és 1849-től működött az „álladalmi ügyészi osztály”. Az 1848-1849-es magyar forradadlom és szabadságharc leveré-

se után európai minta szerint hozták létre az „államügyészség” intézményét, de ezt 1860-ban megszüntették. 1871-ben 

törvény született a királyi ügyészség felállításáról, az első főügyész dr. KOZMA Sándor volt. Az ügyészi szervezet innen-

től kezdve változtatásokkal bár, de folyamatosan működött. 1945-1950-ig az államügyészség mellett népügyészség is 

működött, és ekkor a korra jellemző politikai helyzet a szervezetben is túlzott befolyást nyert. Az ügyészség azóta is a 

magyar állam integráns részeként működik.  

LŐRINCZ József: Börtönügyünk a trianoni határok között a II. világháború végéig. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta 

Historiae Praesidii Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 61-70.p. HU-ISSN 1216-6774. 

ERNYES Mihály: a magyraországi rendőrségek a dualizmusban és a két világháború között. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 15-52.p. HU-ISSN 1216-6774.  

 

Magyar Rendőrtisztviselők Országos Egyesülete (MROE) A dualizmus időszakában működő országos társadalmi 

szervezet. Az egyesület kezdeményezte a magyarországi rendőrségek államosítását, melynek érdekében tagjai elméleti 

munkát is kifejtettek. A miniszterelnökhöz is eljuttatott indítványuk nyomán az országgyűlés a témát napirendre tűzte és 

külön osztályt állított fel a belügyminisztériumban annak jogszabályi előkészítésére. Az előkészítő osztály által létreho-

zott első javaslattal azonban az országgyűlés többsége nem értett egyet, így azt átdolgozásra visszaküldte. Az első világ-

háború kitörése pedig meggátolta, hogy a háború alatt érdemben foglalkozzanak a témával. A javaslat képezte az alapját 

a magyarországi rendőrségek államosítását megvalósító 5 047/1919.ME.rendeletnek. 

ERNYES Mihály: a magyraországi rendőrségek a dualizmusban és a két világháború között. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 15-52.p. HU-ISSN 1216-6774.  

 

Magyar Távirati Iroda Két országgyűlési gyorsíró MASZÁK Hugó és EGYESY Géza kezdeményezésére 1880. decembe-

rében hozott hozta létre az intézményt a magyar országgyűlés és 1881-ben kezdte meg működését. Napjainkban a Ma-

gyar Távirati Iroda Látja el az összes közmédium hírellátását és híradásaik elkészítésének irányítását. 

ERNYES Mihály: a magyraországi rendőrségek a dualizmusban és a két világháború között. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 15-52.p. HU-ISSN 1216-6774.  

 

Maréchaussée Lásd Francia Nemzeti Csendőrség. 

 

Mezei rendőrség Az 1840/IX.tc.-kel felállított rendvédelmi testület, amely Magyarországon az első országos hatáskörű 

alkotmányos keretek között működő rendőri szervezetként jött létre. 1894-ben — mivel a csendőrség létrehozása nyo-

mán működése részben feleslegessé vált — a mezőgazdaságról és a mezőrendőrségről szóló 1894/XII.tc-kel feloszlatták, 

utódszervezete a mezőőrség volt.  

ERNYES Mihály: a magyraországi rendőrségek a dualizmusban és a két világháború között. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 15-52.p. HU-ISSN 1216-6774.  

 

Mezőőrség lásd Mezei Rendőrség 

ERNYES Mihály: a magyraországi rendőrségek a dualizmusban és a két világháború között. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 15-52.p. HU-ISSN 1216-6774.  

 

N-Ny 

Nachrichtenbüreau A Német Császárság hírszerző szervezete. 

PARÁDI József: A magyar csendőrség és az Osztrák-Magyar Monarchia hírszerző szervezetének az együttműködése 

1891-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), HU-ISSN 1216-6774. XXVIII.évf. 

(2018) 56.sz. 97-130.p. HU-ISSN 1216-6774.  

 

Narodna Odbrana 1908-ban alakult szerb hírszerző szervezet. 

PARÁDI József: A magyar csendőrség és az Osztrák-Magyar Monarchia hírszerző szervezetének az együttműködése 

1891-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), HU-ISSN 1216-6774. XXVIII.évf. 

(2018) 56.sz. 97-130.p. HU-ISSN 1216-6774.  

 

Nemzetközi Bünügyi Rendőrségi Bizottság (NBRB) 1923 szeptemberében a Bécsben ülésező európai rendőrségek 

képviselői hozták létre a szervezetet. Az Osztrák-Magyar Monarchia bűnügyi irataira alapozva nemzetközi bűnügyi 

nyilvántartó irodát létesítettek, a II. világháború során azonban a bizottság nem tudott működni. 1946-ban Brüsszelben 

újabb rendőr kongresszust szerveztek, amely Párizs központtal új szervezetet hozott létre. A Nemzetközi Bűnügyi Rend-

őri Bizottság nyilvántartó irodájának az anyagai azonban a háború során megsemmisültek. Ezért az indormációbázist az 

alapjairól újonnan fel kellett építeni. Az 1946 után létrehozott szervezetet nevezték INTERPOL-nak. Az INTERPOL 

nem nemzetek feletti rendőrség, nincsen nyomozó részlege. Munkatársai információkkal és tanácsokkal segítik a nemze-

ti irodákat, rajtuk keresztül a tagországok rendőrségeit.  

ERNYES Mihály: a magyraországi rendőrségek a dualizmusban és a két világháború között. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 15-52.p. HU-ISSN 1216-6774.  
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O-Ö 

Országos Bűnügyi Nyilvántartó Hivatal (OBNYH) 1919. I. 1.-én hozták létre a Fővárosi Rendőrség bűnügyi nyilván-

tartásából. A magyar Szent Korona alá tartozó területeken működő rendvédelmi testületek a hivatal nyilvántartását gya-

rapíthatták és használhatták. A magyar rendőrség kötelékében különböző elnevezésekkel és fejlődő tartalommal ugyan, 

de változatlanul működik a szervezet. 

ERNYES Mihály: a magyraországi rendőrségek a dualizmusban és a két világháború között. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 15-52.p. HU-ISSN 1216-6774.  

 

Országos Erdészeti Egyesület a magyar erdészek országos társadalmi szervezete volt, amely ellátta az erdészek érdek-

védelmét és a szakmát az Országos Erdőigazgatási Tanácsban képviselte. 

PARÁDI József: A magyar csendőrség és az Osztrák-Magyar Monarchia hírszerző szervezetének az együttműködése 

1891-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), HU-ISSN 1216-6774. XXVIII.évf. 

(2018) 56.sz. 97-130.p. HU-ISSN 1216-6774.  

 

Országos Erdőigazgatási Tanács a földművelésügyi miniszter tanácsadó testülete. Ezen keresztül juttathatta érvényre 

az erdész szakma akaratát az államapparátusban. Tagjait a földművelésügyi miniszter kérte fel a törvény által meghatá-

rozott számban az Országos Erdészeti Egyesület, a Mezőgazdasági Kamara és az Országos Erdészeti Gazdasági Egyesü-

let által javasoltak közül. A tanácsban az Országos Erdészeti Gazdasági Egyesület előterjesztettjei többséget alkottak. Az 

egyesület által javasolt személyekkel szemben elvárás volt, hogy legalább két évtizedes külső erőmérnöki gyakorlattal 

rendelkezzenek. 

PARÁDI József: A magyar csendőrség és az Osztrák-Magyar Monarchia hírszerző szervezetének az együttműködése 

1891-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), HU-ISSN 1216-6774. XXVIII.évf. 

(2018) 56.sz. 97-130.p. HU-ISSN 1216-6774.  

 

Országos Mezőgazdasági Kamara Az 1920/XVIII.tc. a mezőgazdasági érdekképviseletekről kötelezővé tette a mező-

gazdasági kamarák létrehozását. Községekben, járásokban, városokban és a vármegyékben szerveződtek mezógazdasági 

bizottságok, melyek az öt kerületi mezőgazdasági kamarába tagokat delegáltak. Ezen kamarák által választott tagokból 

állt az Országos Mezőgazdasági Kamara, amely képviseleti jellegű érdekképviseletként működő köztestület volt a Ma-

gyar Királyi Földművelésiügyi Minisztérium felügyelete alatt.  

PARÁDI József: A magyar csendőrség és az Osztrák-Magyar Monarchia hírszerző szervezetének az együttműködése 

1891-1918. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), HU-ISSN 1216-6774. XXVIII.évf. 

(2018) 56.sz. 97-130.p. HU-ISSN 1216-6774.  

 

P 

Polgárőrség a XVIII. századtól fogva a városokban hoztak létre polgárőrségeket a háború időszakára. A polgárőrségek 

tagjai a tehetősebb városi polgárok közül kerülhettek ki. A polgárőrségek számos helyen a helyi lőegyletből fejlődtek ki. 

Háború esetén a helyi rend fenntartásában, a fontosabb közigazgatási hatóságok hivatalainak és a közlekedési hálózatnak 

az őrzésében is részt vettek. 1808-tól az országgyűlés arra kötelezte a szabad királyi városokat, hogy háború időszakára 

polgárőrségeket hozzanak létre. 1811-ben a Magyar Királyságban 35 800 polgárőrt számoltak össze. Az 1848-1849-es 

forradalom és szabadságharc időszakában a Nemzetőrség városi szervezetei többnyire a polgárőr szervezetekből jöttek 

létre. 1914 őszén a belügyminiszter rendelettel hozta létre a polgárőrséget. Feladatát a lakosság élet- és vagyonvédelme 

alkotta. A polgárőrség tagjai 18. életévüket betöltött, fedhetetlen erkölcsű, azon magyar állampolgárságú férfiak lehettek, 

akik már részesültek katonai kiképzésben. A polgárőrök is behívhatók voltak katonai szolgálatra. A polgárőrök parancs-

nokaikat választhatták, amelyet az önkormányzat hagyott jóvá. Tevékenységüket a rendőrhatóság utasítása szerint kellett 

ellátniuk, önálló hatáskörrel nem rendelkezett a polgárőrség. A polgárőröknek fegyverhasználati joguk volt ugyan, de ha 

nem rendvédelmi, vagy honvédelmi testület tagjának a társaságában láttak el szolgálatot fegyverüket csak önvédelemre 

használhatták. Egyenruhájuk nem volt. Szolgálatban bal karjukon „polgári őr” feliratú nemzeti színű szalagot viseltek. 

Az első világháború alatt becsült létszámuk 61 000 fő körüli lehetett. A polgárőrök nem élethivatásként űzték polgárőri 

teendőiket. A vesztes háborút követő őszirózsás forradalom és a magyarországi tanácsköztársaság után a magyar kor-

máűny megkísérelte a polgárőrséget karhatalmi szevezetként újjászervezni, melynek során mintegy 50 000 fős létszám 

jött létre. A trianoni békediktátum aláírása nyomán azonban a polgárőrség léte indokolatlanná vált. 1945 után az Ideigle-

nes Nemzeti Kormány a 13/1945. rendeletével ismét létrehozta a polgárőrséget, a szervezet azonban a „ki-kit győz le” 

időszakban elhalt, mivel a magyar rendvédelem szovjet típusú átalakítási folyamatába az ilyen jellegű szervezetek nem 

illeszkedtek. A rendszerváltás után alakult újjá a polgárőrség először 1991-ben Önvédelmi Szervezetek Országos Szö-

vetsége néven, majd ugyanezen évben megváltoztatta nevét Országos Polgárőr Szövetségre. Az Országos Polgárőr Szö-

vetség fegyverhasználati joggal és önálló intézkedési jogosultsággal nem rendelkezik, a szövetség tagjai ugyanolyan 

jogkörrel bírnak mint minden magyar állampolgár. A szövetség tagszervezetei szinte valamennyi magyar településen je-

len vannak. A bűnmegelőzés és bűnfelderítés terén kifejtett tevékenységük eredményes ellátása érdekében rendszeres ál-

lami támogatásban részesülnek, munkájukat az önkormányzatok is segítik. Az Országos Polgárőr Szövetség tagjai 

egyenruhával nem rendelkeznek. Mivel a polgárőrség a rendszerváltáskor — a polgári magyar állam hagyományaitól el-

térően — nem külön jogszabály alapján jött létre, hanem a társadalmi szervezetekről szóló törvény szabta keretek között, 

ezért az országban többféle polgárőrség működik szintén társadalmi szervezetként. Egyik polgárőrség sem rendelkezik a 

magyar állampolgárok számára biztosított hatáskörnél nagyobb intézkedési jogkörrel.  

SUBA János: Polgárőrség szervezése 1919-1921. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), 

XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 131-144.p. HU-ISSN 1216-6774. 
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S-SZ 

Szovjet Hadsereg A Szovjetunió haderejét Vörös Hadsereg elnevezéssel hozták létre 1918-ban, majd 1946. február 25.-

étől a haderő elnevezése Szovjet Hadsereg a Szovjetunió felbomlásáig. A hadsereg felállítását 1917. november 7.-én ha-

tározta el a Szovjetek 2. Összoroszországi Kongresszusa. A Népbiztosok Tanácsa 1918. január 28.-án hozott határozatot 

a Vörös Hadsereg alapítása tárgyában. 1918. február 22.-én Vlagyimir Iljics LENIN kiáltványban fordult Oroszország 

proletárjaihoz, amelyben fegyverbe szólította őket az oroszországi új rend védelmére. A kiáltvány nyomán létrejött moz-

gósítás napját, február 23.-át tekintették a Vörös Hadsereg születésnapjának. A Vörös Hadsereg politikai vezetését a 

Szovjetúnió Kommunista Pártjának Központi Bizottsága látta el. A Szovjetunió hadserege szárazföldi, légi és haditenge-

részeti haderőből állt. Kezdetben a Vörös hadseregben társparancsnoki rendszert alkalmaztak azonban 1942. október 9.-

én bevezették az egyszemélyi parancsnoki rendszert, a komisszárok a parancsnok politikai helyettesévé váltak.  

OLASZ Lajos: A rendvédelmi erők harca a szovjet ejtőernyős partizánok ellen (1943 augusztus – 1944 augusztus). 

Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 71-96.p. HU-ISSN 1216-

6774. 

 

Szövetségközi Ellenőrző Bizottság a trianoni békediktátum nyomán a győztes hatalmak által létrehozott bizottság, 

amelynek feladatát a trianoni békediktátumban foglaltak megvalósításának ellenőrzése, elsősorban a katonai elvárások 

betartásának figyelemmel kísérése alkotta. A szervezet működése 1927-ben szűnt meg. 

ERNYES Mihály: a magyraországi rendőrségek a dualizmusban és a két világháború között. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 15-52.p. HU-ISSN 1216-6774.  

 

V-W 

Vörös Hadsereg Lásd Szovjetunió Vörös Hadserege.  

 

 

Vörös Őrség a magyarországi tanácsköztársaság időszakában a rend védelmére életre hívott fegyveres szervezet, amely 

egyúttal a Vörös Hadsereg kiegészítő részeként is működött. Terroralakulatai antihumánus cselekedeteket követtek el. 

1919.VIII.3.-án a PEIDL-kormány szűntette meg a 6/1919.BM.rendelettel.  

SUBA János: Polgárőrség szervezése 1919-1921. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), 

XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 131-144.p. HU-ISSN 1216-6774. 

ERNYES Mihály: a magyraországi rendőrségek a dualizmusban és a két világháború között. Rendvédelem-történeti Fü-

zetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 15-52.p. HU-ISSN 1216-6774.  

 

Wermacht (véderő) 1935-1945 között a III. (német) Birodalom szárazföldi haderőnemének hivatalos megnevezése. 

OLASZ Lajos: A rendvédelmi erők harca a szovjet ejtőernyős partizánok ellen (1943 augusztus – 1944 augusztus). 

Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), XXVIII.évf. (2018) 56.sz. 71-96.p. HU-ISSN 1216-

6774. 

 




