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1. Bevezető

Mióta Magyarország teljeskörűen 
alkalmazza a schengeni vívmányok 
rendelkezéseit, egyre többször vető-
dik fel a kérdés, hogy miért van szük-
ség az államhatárra, miért kell azt 
megjelölni és nyilvántartani, hiszen a 
schengeni térségben „megszűnnek” a 
határok. Valóban, Magyarország állam-
határa jelenleg már több viszonylat-
ban szabadon átjárható és nem csak a 
határátkelőhelyeken.

Azonban az államhatár – mint foga-
lom és mint „kézzelfogható” valóság – 
nem szűnik meg, továbbra is létezik, és 
megjelölésére is szükség van. Minden 
államnak tudnia kell, hogy meddig 
„nyújtózkodhat”, meddig hatályos a 
saját joga, meddig igazgathat egy tér-
séget, meddig terjed a nemzeti szuve-
renitása. Ne felejtsük el azt sem, hogy 
az államhatár mindig valamely magán, 
önkormányzati vagy állami ingatlan bir-
tokhatára is (és egyben egy település és 
egy megye közigazgatási határa is).

A világban sok helyen még napja-
inkban is gazdasági vagy politikai okok 
fűtötte ellenségeskedés, háború dúl 
az államhatár nem egyértelmű, vagy 
vitatott volta miatt. Gondoljunk csak 
a Szlovénia és Horvátország közötti, 
a pirani öböl tengeri kijáratával kap-
csolatos vitára, vagy Horvátország és 
Szerbia vitájára a Duna és a Ferenc-
csatorna közötti térség hovatartozásá-
ról, vagy akár a távoli Kasmírra, ahol 
szintén vitatott az államhatár India és 
Pakisztán között.

A „rendezett határ – jó szomszéd-
ság” szlogen nagyon jól kifejezi mind-
azt, amit a jogilag és geodéziailag is 
egyértelműen meghatározott és a ter-
mészetben is jól láthatóan megjelölt 
államhatár jelent a szomszédos álla-
moknak és az államhatárral érintkező 
földterületek tulajdonosainak.

2. Az állam és az államhatár

2. 1. Az állam
A filozófia értelmezése szerint az állam 
a sokféleség egysége, vagyis egymástól 

eltérő jellegű és különböző termé-
szetű jelenségek összekapcsolódása. 
Egyszerre valóság és eszme, társadalmi 
tény és norma, hatalmi viszony és jog-
viszony, tevékenység és intézmény, 
tényleges gyakorlat és gondolat. De 
vajon mitől lesz állam a fentiek sze-
rinti „összekapcsolódás”? Melyek azok 
a feltételek, követelmények, amelyek 
teljesítése, megléte esetén államról 
beszélhetünk?

Az államiság kritériumai meghatá-
rozzák azokat a feltételeket, amelyek 
nélkül nem létezhet állam. Ilyen fel-
tételek például a személyi és terü-
leti főhatalom, az önálló jogrend, az 
ezek biztosításához szükséges intéz-
mények és a függetlenség. Az állam 
pontos fogalmának meghatározása 
igen bonyolult és szerteágazó kérdé-
seket vet fel. Sok jogtudós véleménye 
szerint a meghatározás bonyolultsága 
miatt csak az egyértelmű, nézetkü-
lönbséghez nem vezető elemekre kell 
szorítkozni. Ezen „egyszerűsítés” ered-
ményeként alakult ki az emberiség tör-
ténelme során (sokszor átalakulva) az 
állam formális meghatározása, a mini-
mális feltételek kimondása, amely a 
hatalom, a népesség és a terület hár-
masságán alapul.

2. 2. Az államterület
A terület minden állam „természeti” 
előfeltétele. Egy állam léte vagy nem-
léte független a méretétől, hiszen 
Vatikánvárostól Oroszországig sokféle 
területű állam létezik. Mivel a modern 
állam territoriális, azaz területen ala-
puló, ezért a területi főhatalom leg-
főbb jellemzője, hogy teljes, tehát az 
állam területén lévő valamennyi sze-
mélyre vonatkozik, és kizárólagos, 
azaz más államok az állam hozzájáru-
lása nélkül semmilyen tevékenységet 
nem fejthetnek ki az állam terüle-
tén. Az államok területének jelentős 
része általában egybefüggő száraz-
föld, de ez nem feltétele az állami-
ságnak, gondoljunk csak az óceániai 
szigetállamokra.

Egy állam területe létrejöhet, 
illetve megváltozhat eredeti vagy 

származékos területszerzéssel. 
Eredeti területszerzésről akkor beszé-
lünk, ha korábban uratlan terüle-
tet (terra nullius) egy állam birtokba 
vesz (önmagában a terület felfedezése 
nem elegendő, azt uralom alá is kell 
vonni). Ennek lehetősége napjainkra 
gyakorlatilag kimerült. A származé-
kos területszerzés legnagyobb nehéz-
sége, hogy egy állam új területeket csak 
egy másik államtól szerezhet meg. Egy 
másik államtól területet szerezni szer-
ződéses (békés) vagy nem szerződéses 
(erőszakos) megoldásokkal lehet.

2. 3. Az államhatár
A fentiek összefoglalásaként kimond-
hatjuk, hogy az államhatár az állami 
területi felségjog gyakorlásának terét 
határolja. Az államhatár vagy két álla-
mot választ el egymástól, vagy egy álla-
mot a minden állam által használható 
területektől és térségektől (pl.: nyílt 
tenger, világűr). 

A mindennapok szemszögé-
ből nézve mesterséges és természe-
tes államhatárokat különböztethe-
tünk meg. A mesterséges államhatár 
megállapítása az alábbi elvek szerint 
történhet:

 – természetes határok elve alapján az 
államhatárt egy adott, egyértelműen 
meghatározható, látható természeti 
képződményen kell megállapítani, 
pl. a hegységek vízválasztó vonalán, 
vagy a folyók középvonalában;

 – történeti határok elve alapján a már 
kialakult, államokat elválasztó helye-
ken kell megállapítani a határt, ott 
ahol az már régóta fennáll (pl. Szent 
István korabeli mezsgye az osztrák 
hercegség felé);

 – földrajzi összefüggés elvére elsősor-
ban tengeri határok, tengerben levő 
szigetek közötti határok meghatáro-
zásakor hivatkoznak;

 – nemzetiségi határok elve szerint 
az államhatárokat úgy kell kiala-
kítani, hogy az azonos nemzethez 
vagy etnikumhoz tartozók egy állam 
területére kerüljenek.

Gyakorlatilag azonban a természetes 
államhatár is mesterséges, hiszen az 
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ezekről történő döntés is politikai, 
hatalmi erőviszonyokon nyugvó ala-
pon születik meg. Az államhatárt meg-
határozó politikai, hatalmi döntést a 
jogi, műszaki meghatározás követi: az 
államhatár pontos, részletes leírása, 
majd a természetbeni kitűzése és meg-
jelölése, láthatóvá tétele következik. 
Az államhatár az elvont jogi, filozófiai 
fogalomból „kézzelfogható”, a termé-
szetben látható „dologgá” a következő 
lépések során válik:

 – delimitáció: az államhatárt az azt 
meghatározó szerződések általá-
ban szövegesen is leírják, és ezzel 
egyidejűleg egy kis méretarányú tér-
képen kijelölik. A leírás elnagyolt, a 
részleteket mellőzi;

 – demarkáció: a delimitációt köve-
tően az államhatárt a szerződé-
sek alapján létrejövő, a szerződő 
államok képviselőiből álló vegyes 
bizottságok a helyszínen kijelölik, 
és részletesen leírják;

 – abornement: a demarkáció után 
a pontos földmérési-térképészeti 
meghatározás következik. Az állam-
határ vonalát a természetben határ-
jelekkel megjelölik, és gondoskod-
nak a határjelek közötti láthatóság 
biztosításáról, a határnyiladék kitisz-
tításáról;

 – redemarkáció: egy már megálla-
pított államhatár eredeti helyének 
pontosítása, újbóli felmérése, kitű-
zése és megjelölése. Ilyen munkákat 
akkor végeznek, ha egy szomszédos 
állam helyébe egy másik állam lép 
(pl. a határjeleken lévő felségjelzé-
sek helyesbítése érdekében), vagy 
a határjelek elhanyagolt állapota 
vitára adna okot a másik állammal, 
illetve ha a természeti környezet a 
határokmányok eredeti felvétele óta 
nagymértékben megváltozott.
Az előzőekből is látható, hogy az 

emberi történelem során, egészen az 
első közösségektől kezdve mindig fon-
tos szerepet töltött be a határ kérdése. 
Az emberi együttműködés egyik alap-
vető szükséglete volt, hogy a közösség 
tagjai tudják, meddig terjed ki fennha-
tóságuk, mekkora az a terület, melyen 
akár a legkezdetlegesebb formában is, 
de együtt kell ellátniuk a társadalmi fel-
adatokat. A társadalmi fejlődéssel pár-
huzamosan egyre pontosabban állapí-
tották meg az állammá szerveződött 

társadalmak a szomszédos terüle-
tektől elhatároló képzeletbeli vonal 
helyét. Sokszor egész nemzetek sorsa 
függött attól, hogy országuk határ-
vonala a nekik legkedvezőbb helyen 
haladjon.

A korábban említett nemzetközi jogi 
elvek ugyan a modern nemzetközi jog 
íratlan szabályaiként lettek rögzítve, 
de az elveket már a korai államokban 
is alkalmazták. Gondoljunk példaként 
Egyiptom déli határára vagy a Római 
Birodalom Pannónia tartományának 
dunai határára. A magyarság a hon-
foglaláskor, ha nem is tudatosan, de 
ugyancsak a földrajzi összefüggés elve 
alapján foglalta el a Kárpát-medencét, 
és hozta létre az első államhatalmi szer-
vekkel rendelkező államalakulatot.

3. A gyepűtől a 
határvonalig

3. 1. Gyepű
A gyepűrendszernek nagy jelentősége 
volt a középkori magyar államhatárok 
kialakulásában és megszilárdulásában. 
Történeti forrásokból tudjuk, hogy a 
magyarok a Kárpát-medencébe érkezés 
előtt a sztyeppéken, nyugati irányban 
vándorolva, nomád módon éltek. A tör-
zsek hátrahagyásával nagyobb fegyve-
res csoportok több száz kilométerre is 
elkalandoztak. Tények igazolják, hogy a 
magyarok egy része már a honfoglalás 
előtt járt a Kárpát-medencében, meg-
ismerhette a Kárpátok által védelmet 
nyújtó, megélhetést biztosító legelő-
ket, folyókat.

A honfoglalást követően a törzsek 
megtelepedésénél a legfontosabb 
tényezőként a Kárpát-medencében 
talált természeti viszonyok és őseink 
életmódja jelentkezett. A letelepülés, 
mely folyamatosan haladt nyugat felé, 
azt jelentette, hogy a törzsek egymás-
tól jelentős távolságokra lévő terüle-
teket szálltak meg. A Kárpát-medence 
terepi adottságait kihasználva a gyepű 
északon, keleten és délen valószínűleg 
a Kárpátok karéjával párhuzamos terü-
letsáv lehetett. Nyugaton, délnyugaton 
és délen, az alacsony hegységek nem 
képeztek jelentős akadályt az ellensé-
ges hadak útjában. Így ezen irányokba 
a gyepűrendszer kiegészült a fizikai 
őrzéssel. A nyugati határterület északi 
részén található Fertő tó–Rába–Duna 

területét az év jelentős részében víz 
borította, így ez természetes aka-
dályt jelentett az ellenség számára. Az 
ország déli részén a Balaton alatti szé-
les, mocsaras területek, majd délebbre 
a Dráva és a Duna is természetes aka-
dály volt.

A gyepűrendszer megszilárdulását 
követően már ekkor több, a Magyar 
Királyság határaival kapcsolatos nem-
zetközi szerződés született (1225, 
1254), elsősorban az akkori stájer és 
osztrák hercegségekkel. Az említettek 
mellett a XIV. századtól jelentős határ-
változások is történtek, melyek fő oka 
délen: a török veszély megjelenése, 
nyugaton: az előtérbe kerülő birtok-
viták. A határok kijelölésekor alapve-
tően a természetes terep, így a magas 
hegyek, gerincek (Alpok, Kárpátok), 
vagy a folyók, tavak jelentette vonula-
tokat vették figyelembe. A korszaknak 
megfelelően a határokat nem egy vonal 
segítségével húzták meg, hanem a vár-
megyék, várak, uradalmak hovatartozá-
sát jelenítették meg.

A mohácsi csatának egyik fon-
tos következménye volt, hogy ettől 
kezdve Erdély fokozatosan elkülönült 
Magyarországtól, és e folyamat eredmé-
nyeként önállóvá vált, melynek követ-
keztében az Erdélyi-medence nyugati 
határmezsgyéin politikai határ ala-
kult ki. A török porta kárpát-meden-
cei uralma alatt több kisebb, rövid 
idejű békeszerződés rendezte ideig-
lenesen a Magyar Királyság, Erdély 
és az Oszmán Birodalom határát. E 
határmegállapítások még a bevált 
gyakorlat szerinti gyepű-rendszert 
alkalmazták.

3. 2. Magyarország határai a 
karlócai békeszerződés után
A török alóli felszabadulást lezáró kar-
lócai békeszerződés az országhatár tör-
ténetében is mérföldkőnek számít. A 
békeszerződés a korabeli viszonyok-
hoz képest részletesen rendelkezett a 
határokról, a határrendről és a határ 
őrizetéről is: „…mindkét fél részéről 
kiküldendő megbízottak válasszák 
el egyenként az egyes kerületeket és 
járásokat, megvonván a határvo-
nalakat részleteikben, megjelölvén 
árkokkal, kövekkel, karókkal vagy 
valamely más módon, a zavar elke-
rülése végett, és ezek a jelek legyenek 
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a választóvonal Horvátországnak és 
vidékein a határvidék végéig azokon 
a helyeken, amelyek mindkét hata-
lom birtokában maradnak, és ha bár-
melyik részéről akárki merné másí-
tani, változtatni, kidönteni, elvenni, 
vagy bármely más módon megsérteni 
valamelyiket az említett jelek közül, 
az minden irányú nyomozással elfo-
gatva mások előtt például kegyetlen 
büntetéssel lakoljon.”

A békeszerződés szövege, valamint a 
határok térképi ábrázolása és a terepi 
megjelölése jelzi, hogy a korábbi határ-
jelöléstől eltérő, újszerű megoldások-
kal éltek a szerződő felek. Ezzel kez-
detét vette az államhatár pontos, 
vonalszerű megjelenítése és a terepen 
határjelekkel való kitűzése.

A déli mellett az ország nyugati 
határa mentén is sor került már ekkor 
a határok kitűzésére, sőt határviták ren-
dezésére is. Egy 1715. évi törvénykezés 
rendelkezik az osztrák–magyar határ 
kiigazításáról, határbizottságok kijelö-
léséről, munkájuk elvégzéséről.

Magyarország első katonai felmé-
rése 1780–1785 között történt meg, 
melynek során az államhatár vonalá-
nak felmérése, ábrázolása érdekében 
a felmérők minden fontosabb törés-
ponton, az erdőségekben, a hegyek 
csúcsán, a völgyekben és a síkságo-
kon határdombokat állítottak fel. Ahol 
a határvonal hosszan, egyenes vonal-
ban haladt, ott egymástól 200 ölnyire 
emeltek határdombokat, ahol pedig 
kanyargó patakok miatt a határvonal is 
hasonló volt, ott a határdombok közti 
távolságot rövidebbre vették. Erdős, 
bozótos területeken a határvonal men-
tén 3 öl szélességben a fákat is kivág-
ták. A térképek elkészítéséhez már egy-
séges jelkulcsot használtak, itt jelenik 
meg a határdomb, határkő, határoszlop, 
határfa jelkulcsa, valamint az ország-
határ ábrázolása szaggatott vonal közé 
beszúrt pont jelölésével.

Az első katonai felvételezés jelen-
tősége abban mutatkozik meg, hogy a 
karlócai békeszerződés utáni határkitű-
zéssel szemben (mely csak a déli hatá-
rok mentén valósult meg) az ország 
teljes határa mentén pontosan kitűz-
ték és megjelölték az államhatár vona-
lát. Ezt követően már nem sáv, hanem 
egy vonal jelentette az elválasztó 
szerepet.

3.3. A magyar–román 
államhatár megállapítása
A magyar történelmi eseményekkel 
párhuzamosan a XIV. század óta fenn-
álló két román fejedelemség 1859-
ben egyesült, és 1862-ben felvette 
a Románia nevet, melyet az orosz–
török háború lezárását követő kong-
resszus ismert el önálló államnak. Az 
Osztrák–Magyar Monarchia létrejöt-
tével Magyarország keleti határai egy-
ben a Monarchia (mai szóhasználattal 
külső) államhatára is lett.

A korábban is államhatárként funk-
cionáló Kárpátok gerince mentén nem 
volt ismeretlen jelenség a határvillon-
gás, amely a XIX. században különö-
sen elharapódzott. Ezek megakadá-
lyozása érdekében a két szomszédos 
állam 1882-ben tárgyalásokat kezdett. 
Az ezt követő határbejárás eredmé-
nyeként a nemzetközi vegyes bizott-
ság 1887. április 15-ig a határvonalat 
közös beleegyezéssel megállapította, 
szabatosan leírta és térképeken rögzí-
tette. Az 1887. december 7-én szüle-
tett „Az osztrák–magyar Monarchiának 
Romániával, a Monarchia két állama 
és Románia közt fennforgott határvil-
longások kiegyenlítése végett, a határ-
vonal újabb megállapítása és azzal 
kapcsolatos kérdések szabályozása 
tárgyában” kötött szerződést az 1888. 
évi XIV. törvénycikk tette a magyar jog-
rend részévé (a ratifikáció 1888. ápri-
lis 16-án történt meg).

A szerződés V. fejezete a magyar–
román államhatárt például a Gyimesi-
szoros térségében az alábbiak szerint 
rögzítette: „…egyenes vonalban dél-
keletnek a Bálványos - és Földtiszt-
patakok egyesüléséhez vonul; innen 
követvén az utóbbi patakot az Arsita 
Tarcutii éjszaki lábáig, ezen hegyláb 
gerinczén felhág az Arsita Tarcutii 
csúcsára. Innen, folyvást a gerinczen 
haladva, déli irányban leszáll a 
Tarcuta-patakba átlépi ezt, felhág a 
hegygerinczre, átvonul a Tarhavas- és 
Csudamér-csúcsain, a honnan leszáll a 
Csudamér-patak eredetéhez, s ezt követi 
a Tatros-(Gymes)-patakba ömléséig. Itt 
átkel a határ a Tatros-patakon, követi 
a m. kir. vámhivatal és vesztegintézet 
kerítésfalát, felvonul az Áldomás sorka 
- (kőcsup) gerinczére, onnan annak és 
a Pipás-, Égett-mező csúcsaira, innen az 
Apahavas csúcsa alá huzódik, …”

Az 1887. évi szerződésben rögzí-
tett magyar–román határokat az erre 
felállított vegyes bizottságok a tere-
pen geodéziailag kitűzték, majd tér-
képeken rögzítették, és a határvonalat 
vörös színnel kiemelték. Az így megál-
lapított és geodéziai jelekkel kitűzött 
államhatár jelentősége kiemelkedő az 
államhatárok nemzetközi történeté-
ben. Nemzetközi jogi szakirodalom 
szerint „…a tudományosan megálla-
pított határ természete az 1888. ápri-
lis 16-án Ausztria–Magyarország és 
Románia között ratifikált szerződés-
ben fejeződik ki.”

3. 4. A magyar–román 
államhatár megjelölése
A kitűzött határ megjelölésére a határ-
szerződés részletes előírást adott: „A 
határ egész terjedelmében Bukovina 
felől határkövekkel, Magyarország 
felől fából készített határoszlopok-
kal fog megjelöltetni. Úgy a határkö-
vek, mint a határoszlopok a határvo-
nallal párhuzamos mindkét oldalukon 
az illető országok kezdőbetűivel lát-
tatnak el, jelesül a határkövek az 
egyik oldalon B. (Bukovina), a másik 
oldalon R. (Románia), a határosz-
lopok pedig az egyik oldalon M.O. 
(Magyar Ország), a másik oldalon R. 
(Románia) betűkkel fognak megjelöl-
tetni. A betűk alatt folyó számok fog-
nak alkalmaztatni, melyek a Bukovina, 
Magyarország és Románia között fenn-
álló "Triplex confiniumnál" kezdőd-
nek. Ezen a ponton egy háromoldalú 
kőlobor fog felállíttatni és oldalain a 
fenti módon a három ország kezdőbe-
tűivel és I. számmal megjelöltetni. … A 
rónaföldön vagy fönsikon, hol a ter-
mészetes határvonal a terület alakulá-
sánál fogva ki nem vehető, a határkö-
vek és határoszlopok közt földhalmok 
vagy kőrakások emelendők és pedig 
oly távolságban egymástól, hogy egyik 
a másikától látható legyen. … Ott, hol 
a határvonal erdőkön vonul át, mind-
két oldalon négy méter, összesen tehát 
nyolcz méter széles átvágások fognak 
eszközöltetni.”

Az 1887. évi szerződés megkötése 
során megvalósult a határjelek bünte-
tőjogi védelme is:

„1. § A ki az ország határának meg-
jelölésére szolgáló szobrot, kő- vagy 
faoszlopot, árkot, kő- vagy földhalmot, 
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vagy más jelzőt szándékosan és jog-
talanul megrongál, vagy a határszo-
bornak vagy oszlopnak feliratát vagy 
egyéb megjelölését részben, vagy 
egészben, olvashatatlanná vagy felis-
merhetetlenné teszi: vétséget követ 
el, és hat hóig terjedhető fogházzal 
büntetendő.

2. § Három évig terjedhető fogház-
zal és hivatalvesztéssel büntettetik 
az, ki az előző §-ban felsorolt határ-
jeleket szándékosan és jogtalanul, 
ha nem is a birtokviszonyok meg-
zavarása czéljából megsemmisíti, 

kidönti, szétrombolja, felismerhetet-
lenekké teszi, vagy áthelyezi. A kísér-
let büntetendő.”

Az 1887. évi szerződés a határkijelö-
lést követő két év után az egész határ-
szakaszra vonatkozó határvizsgálatot, 
tízévenként pedig időszaki vizsgála-
tot írt elő, „hogy a határvonal ott, hol 
valamely változást szenvedett, ismét 
helyreállíttassék.”

A fentieken túl, a szerződés rögzí-
tette a határfolyók és patakok épít-
ményeinek (gát, vízerőmű) hasz-
nálatát, illetve átalakítását, esetleg 

lerombolását. Nagyon fontos, hogy a 
szerződés a tulajdon- és birtokviszo-
nyok rendezése kapcsán rögzítette: 
„Magától értetik, hogy jelen egyez-
mény által azon fekvőségek tulajdo-
nosai, melyek egyik országból egész-
ben vagy részben a másikba mennek 
át, birtokjogaikban és a fekvőségek 
feletti szabad rendelkezési jogukban 
rövidséget szenvedni nem fognak.” Az 
államhatáron való akadálytalan köz-
lekedést, áthaladást az ún. határátlé-
pési igazolvány biztosította, melyet a 
határmenti birtokosok és szolgálatuk-
ban álló személyek és azok családtag-
jai kaphattak.

A magyar–román államhatárt a szer-
ződés rendelkezéseinek megfelelően 
1894-ben, 1897-ben, és 1899-ben. 
a vegyes bizottság megvizsgálta, és 
1900-ban pedig újra felmérte. Az ere-
deti megjelöléskor felállított határje-
lek sajnos nemcsak a természetrom-
boló erejének nem tudtak ellenállni, 
„hanem főleg azért nem megfelelők, 
mivel a határszéli alacsonyabb művelt-
ségű népesség nem tartja kellő tiszte-
letben, s anyaguk és szerkezetük nem 
lévén eléggé szilárd, emberi kéz is igen 

1. ábra Határkő a Csukáson egykor és most

2. ábra. „A határoszlopoknak vasból előállított gulyája” 3. ábra. Átnézeti (topográfiai) térkép Gyimes vidékéről
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könnyen jelentékeny sérüléseket, eset-
leg teljes megsemmisülésüket idéz-
hette elő.” A két kormány által elfoga-
dott terv szerint a határjelek 1900. évi 
felújítása után a határoszlopok szögvas-
ból, a határhalmok pedig terméskőfa-
lazatból fognak készülni.

Az 1900. évi időszaki vizsgálatot 
követően új – már kétnyelvű, pontos 
geodéziai adatokat, távolságokat, törés-
szögeket is tartalmazó – határokmá-
nyok készültek: átnézeti (topográfiai) 
térkép, részletes felvételi előrajzok, 
határleírás és határtérképek.

A bemutatott határokmányok for-
máját, elrendezését mind a mai napig 
használjuk, Magyarország jelenlegi 
államhatára is ilyen okmányokban 
rögzített. Az elmúlt két évtizedben az 
új felmérések során készült határok-
mányok is az ismertetett elvek alapján 
készülnek.
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Summary

The Thousand-Year Old 
Border: from the Border 
Zone to the Border Line

The article presents the state border 
of the historical Hungary,  the 
development of definition, setting 
and marking of the state border. The 

terms of state, state territory and 
state border will be explained. The 
presentation describs the process how 
the border zone had been shrunken 
from the conquest to the border 
line by the end of the nineteenth 
century. Border documents of former 
Hungarian–Romanian state border 
will be presented regarding the region 
of gullet of Gyimes.
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