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Szentgyörgyvári Tamás 

A Magyar Királyság határvédelmi rendszerének kiépí-

tése: 16-18. század 

BEVEZETÉS 

Az 1526-os mohácsi vereség, az ország középső részének török általi 
megszállása, a bő másfél évszázadra állandósuló török uralom és az 

ezzel járó háborúskodás fordulópontot jelentett történelmünkben. A 

Magyar Királyság I. Ferdinánd királlyá választásával a Habsburg Mo-
narchia része lett. Az oszmán hódítás következményeként pedig terüle-

tének 40%-át, valamint a török vazallus Erdélyi Fejedelemség kialaku-

lásával még további 20%-át veszítette el, s a korábbi magyar főváros is 

török kézre került.
1
 A magyar- török konfliktus így Habsburg-oszmán 

küzdelemmé vált, Magyarország pedig az oszmán elleni védelem kulcs-

fontosságú területévé. 

Dolgozatomban a Magyar Királyság védelmi rendszerének kiépíté-
sét mutatom be a 16. századtól a 18 század közepéig.  

I. A MAGYAR KIRÁLYSÁG DÉLI HATÁRAINAK VÉDELME 

A Magyar Királyság az újonnan kialakult hatalmi helyzetben nem csu-
pán ütközőállam volt a Habsburgok számára, hanem Közép-Európa 

szempontjából a törökök további előrenyomulásának fő féken tartójává 

lépett elő. Ahogy Pálffy Géza is megállapítja, a magyar és a horvát- 

szlavón területeken kiépítendő határvédelemtől függött a monarchia 

                                                             
1
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biztonsága. A történész rámutat arra is, hogy az 1540-es évektől kiépülő 

határvédelmi rendszer csak hatalmas erőfeszítések árán, az osztrák és a 

magyar politikai vezető réteg együttműködése eredményeként jöhetett 
létre.

2
 Ezt a 16. század közepétől, a török veszélytől fenyegetett Horvát-

ország és Szlavónia területén kiépült, külön katonailag szervezett tarto-

mányt nevezzük Határőrvidéknek, amely az idő előre haladtával a török 

uralom alól felszabadított és az országhoz vissza nem csatolt területek-
nek őrvidékként történő felállításával az ország déli határának védelmét 

látta el.
3
  

I.1. A Horvát-Szlavón határőrvidék 

A horvát-szlavón őrvidék alapját I. Ferdinánd vetette meg Jurisich Mik-

lós kezdeményezésére, amikor 1538-ban a töröktől menekülő rácokat 

határőri szolgálat fejében Kőrös vármegyébe telepítette. A Határőrvidék 
e területe négy részre oszlott: időrendi sorrendben először Károly főher-

ceg szervezte meg a Szlavón-Vend és a Horvát Határőrvidéket. Pa-

rancsnokságuk székhelye alapján nevezhetjük őket varasdi és 
károlyvárosi kerületeknek is. A harmadik kerületet báni generalátusnak 

nevezték, amelynek felállítása a 17. század második felében kezdődött 

és a karlócai békét követően zárult le. A negyedik kerületet a törökök 

Alsó Szlavóniából történő kiűzése után hozták létre, s ezt Szlavón-
szerémségi Határőrvidéknek nevezték.

4
 Érdemes említést tennünk a 

horvát-szlavón bán katonai igazgatásban betöltött szerepéről. A bán 

főkapitányi címmel rendelkezett, amit a tartományi gyűléstől kapott. Ez 
a cím azonban tényleges hatalommal nem járt együtt a báni ezredek 

kivételével, amelynek ő volt a tulajdonosa, szintén a kivételhez tartozott 

a nemesi felkelés fölötti parancsnokság. Az összes többi katonai ügyek-

kel kapcsolatos hatáskör a főhadparancsnokság birtokában volt.
5
  

                                                             
2 PÁLFFY: i. m. 97. o. 
3 EDELÉNYI-SZABÓ DÉNES: Magyarország közjogi alkatrészeinek és hatóságai-

nak területi változásai, 1928, Magyar Kir. Udvari Nyomda, Budapest, 62. o.  
4 SOÓS ISTVÁN: A horvát-szlavón katonai Határőrvidék, in História, 2011/5-6. 

szám, 36-37. o. 
5 EMBER GYŐZŐ: Magyarország közigazgatása, 1711-1765., in Levéltári Köz-
lemények, 1983. 86-88. o. 
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A határőrök mentesültek az adófizetések és a jobbágyi szolgáltatá-

sok alól a Határőrvidék ezen részén. A Horvát-Szlavón határőrvidék 

kormányzata kezdetben kettős alapra épült. A szakirodalom egyfelől a 
határőrök törzsi szervezetét, másfelől a határőrség katonai szervezetét 

tekinti kiindulási pontnak, amelyből a vidék megszervezésekor a katonai 

szervezetei egységek voltak a meghatározók (század-, zászlóalj-, ezred-

parancsnokságok), míg a törzsi szervezetből csak a házközösségek vagy 
nagycsaládok maradtak meg. „Tulajdonképpen a szlávoknál fejlődött ki 

ez az intézmény (zadruga), de átvették ezt a volt katonai határőrvidéken 

lakó többi nemzetiségek is, különösen a török hódoltság idején, a köny-

nyebb megélhetés és védelem szempontjából. A házközösség volt az 

az egység, amely kollektív használati joggal rendelkezett az 

egyébként kincstári tulajdonban álló föld (szántó, rét, legelő, erdő) 

egy meghatározott részén s a házközösséget kollektive terhelte a 

részletesen szabályozott határőrkötelezettség.‖6
  

A kisebb helységek mellett kell a nagyobb települések, városok lé-

tezéséről is szólni. Ezeket katonai kommunitásnak hívták, ügyeiket a 
tisztikar és katonai személyekből álló tanács intézte. A négy végvidék-

hez 11 ezred tartozott (károlyvárosi generalatus: 4, varasdi-báni végvi-

dék: 2-2, szlavóniai végvidék: 3) és 10 szabad katonai város (Carlopago, 
Zengg, Belovár, Ivánics, Petrinja és Kosztajnica, Bród, Karlovic, 

Pétervárad, Zimony). A végvidékek vagy generalatusok parancsnoksá-

gai álltak az ezredek és a szabad katonai városok kommunitásai fölött, 
amelyek vagy a királyság országos főhadparancsnokságán keresztül, 

vagy pedig közvetlenül a bécsi udvari haditanácsnak voltak alárendelve. 

A parancsnokságok igazgatási és igazságszolgáltatási funkciót egyaránt 

elláttak.
7
 A határőrvidéknek a csempészet és a járványok elterjedésének 

a megakadályozásában is fontos szerepe volt. (Jelentős változást az 

igazgatásban a 1807-es esztendő hozott, amikor megszűnt az ezredpa-

rancsnokok közigazgatási vezető funkciója és négy tábornok parancs-
noksága alá osztották be a vidéket.)

8
 

                                                             
6
 CSIZMADIA ANDOR: A magyar közigazgatás fejlődése a XVIII. Századtól a 

tanácsrendszer létrejöttéig, 1976, Akadémiai Kiadó, Budapest, 46. o. (1885: 

XXIV. tv. kimondta, hogy a házközösségi intézmény megszüntetendő.) 
7 EMBER: i. m. 94-95.o. 
8
 SOÓS (2011) i. m. 37. o. 
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II. A VÉDELMI RENDSZER A 17. SZÁZADBAN 

A védelmi rendszer kiépítése, majd pedig fenntartása jelentős költsége-

ket igényelt, amelyek fedezetére a Magyar Királyság nem volt képes, 
ezért az osztrák és cseh tartományok, a Német-római Birodalom éves 

segélyeket folyósított a hatékony védekezés elősegítéséhez. A helyzetet 

azonban nehezítette, hogy a költségek nem fedezték a végvárakban 

szolgáló, közel 20000 főnyi katonaság fizetését, majd a 30 éves háború 
idején, a segélyek is kisebb mértékben, késve érkeztek

9
. A rendek olda-

láról nézve a Habsburg segítség a védelemben a had- és pénzügyek, 

valamint a külpolitika önálló irányításáról való lemondást jelentett. A 
védelem központi irányításából kiszorultak, a központi kormányszervek 

munkáját nem tudták érdemben befolyásolni. A végvárak működtetése 

viszont lehetetlen lett volna a nemesi nagybirtok és a magyar arisztokrá-
cia hozzájárulása nélkül, ugyanis a várak ellátását, a zsold fizetését, az 

erődítési munkálatok költségeit a segélyek mellett a nemesek fedezték.
10

 

„A 17. század végéig a védelmi rendszer kétféle, egymást részben átfe-

dő főkapitányságból állt: az Udvari Haditanácstól függő végvidéki és a 
rendi jellegű kerületi generalátusokból. Míg az előbbiek vezetői egy-egy 

határövezetnek egy úgynevezett fő vár köré szervezett kisebb-nagyobb 

végházait irányították, az utóbbiak a vármegyék hadügyeit és a nemesi 
felkelést vezették. S noha a kerületi főkapitányságok a védelemnek két-

ségkívül csak kiegészítő elemét alkották, a 17. század végéig való 

fennmaradásuk jól jelezte a magyar rendek tekintélyes erejét.‖
11

 1606 és 

1663 között a várak hat végvidéki főkapitányság alá tartoztak. Ezek 
voltak a kassai, az érsekújvári, a győri, a Kanizsával szembeni végvára-

ké, valamint Szlavóniáé és Horvátországé. A kerületi főkapitányságok 

Varasdon, Németújvárott, Semptén, illetve Kassán voltak. 

II.1. A határ fogalmának változása 

                                                             
9 PÁLFFY: i. m. 97. o. 
10 ÁGOSTON GÁBOR - OBORNI TERÉZ: A 17. század története, 2000, Pannonica, 

Budapest, 130-131.o. 
11
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Ahhoz, hogy a korabeli határviszonyokról árnyaltabb képet kapjunk, 

vizsgálni kell a határ fogalmát és védelmét az oszmánok oldaláról és 

szemszögéből is. A határ fogalmának tanulmányozásakor a szó kettős 
jelentését nem hagyhatjuk figyelmen kívül. A kifejezés jelentheti a két 

állam között elválasztó vonalként megjelenő határt, amit kétoldali elfo-

gadottsága tesz hivatalossá, illetve a határt egy az állam peremvidékén 

elhelyezkedő zónaként is jellemezhetjük, amely terjeszkedési területet 
kínál számára. A karlócai békéig a török határ felfogása az utóbbi értel-

mezéshez kapcsolódott. Gilles Veinstein, francia történész az oszmán 

birodalom szerkezetét egy hagymához hasonlítja, amelynek van egy 
közepe, magja és több eltérő textúrájú határzónaként szolgáló héja. 

Azonban azt is meg kell jegyezni, hogy az oszmán birodalom egyetemes 

értelműnek tekintette magát, és nem szívesen ismerte el a határok meg-
létét. A birodalom nemzetközi helyzetének romlásával jelenik meg az a 

felfogás, hogy a birodalom területének bizonyos kereteken belül kell 

maradnia. A karlócai béke megkötése volt szükséges tehát ahhoz, hogy 

a törökök belássák, a határok, mint körülíratlan katonai zónák már múlt-
tá váltak.

12
 

II.2. A karlócai béke 

A határőrvidék területe nem változott a karlócai békéig. Ezt tekintjük az 
első olyan békének, amely az új határokat pontosan rögzítette, és 25 

éves időtartamára pontosan meghatározta a teljesítés feltételeit és mene-

tét. Ágoston Gábor és Oborni Teréz a következőket írja a karlócai béke 

jelentőségéről: „a békében az oszmánok első ízben ismerték el a határok 
sérthetetlenségét. A határok sérthetetlenségének valamint egy másik 

szuverén ország területi integritásának elismerése két olyan, a korabeli 

nemzetközi jogban is viszonylag újnak számító elv elfogadását jelentette 
a Porta részéről, amely élesen szemben állt a korábbi oszmán gyakorlat-

tal.‖
13

 A békekötést követően került sor a már korábban említett báni 

határőrvidék felállítására, és ekkor hozták létre a marosi és tiszai határ-

                                                             
12 VEINSTEIN, GILLES: Megjegyzések az oszmán Birodalom határairól (14-18. 

század), http://www.magyarszemle.hu/cikk/megjegyzesek_az_oszman_biro 

dalo m_europai_hatarairol_14-18_szazad, (2013.01.25.). 
13
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őrvidékeket, „melyeknek azonban nem volt szigorúan elhatárolt terüle-

tük, mint a drávántúli határőrvidékeknek, hanem a határőröknek átenge-

dett községek a polgári községek közé ékelődtek.‖
14

 A megállapodás 
alapján a Temesköz kivételével egész Magyarország felszabadult a tö-

rök uralom alól, Erdély pedig Habsburg főhatóság alá került. 

III. A HATÁRŐRVIDÉKEK NÉPEI 

Arra a kérdésre is választ kell adnunk, hogy milyen társadalmi összeté-
tel jellemezte a határvidékek népeit. Szakály Ferenc a Határvédelem és 

társadalom a török korban című munkájában a határok menti katonás-

kodó réteget a társadalom keretein kívül elhelyezkedő csoportnak tekin-
tette a török berendezkedés előtti időkben. A török hódítás után az or-

szág magyarlakta, középső részeire tevődött át a védelem megszervezé-

se, s a „vérveszteségeket‖ már nehezebben lehetett szerbek ismétlődő 
befogadásával pótolni, ezért a magyar társadalomnak kellett megterem-

tenie a területek biztonságát őrző katonaréteget. A kialakuló rétegen 

belül a nemesség is jelentős számban képviseltette magát, viszont a 

katonaság igazi bázisa a parasztság volt. A határvédelem különböző 
rendű és rangú elemei soha nem kerültek egységes jogi elbírálás alá, 

nem sikerült egységes társadalmi erővé kovácsolódniuk, majd a Rákó-

czi-szabadságharc lezárultával eltűntek a „társadalom tablójáról‖.
15

 A 
szabadparaszti réteg két alapvető jellemzőjeként a személyi szabadságot 

és a birtokjogot emelhetjük ki. A szabadparaszti rétegek speciális kato-

nai szolgálata Nyugaton a 16-17. században a zsoldoshadseregek töme-

ges elterjedésével, magával a szabadparasztsággal együtt jórészt eltűnt. 
Kelet- Európában viszont csak a 19-20. század fordulóján tárgyalhatjuk 

e kettős folyamatot. A kelet-európai szabadparasztság egyedi sajátossá-

gokkal rendelkezett. „A legfeltűnőbb ezek közül a Nyugattal szemben a 
szabadparaszti elemeknek a feudalizmus különböző időszakaiban az 

eltűnéssel párhuzamos időszakos, részleges újratermelődéséhez kap-

csolható. Ez az újratermelődés az abszolút monarchia kialakulásakor 

                                                             
14

 EDELÉNYI - SZABÓ: i. m. 63. o. 
15 SZAKÁLY FERENC: Határvédelem és társadalom a török korban, in História, 
1984/5-6. szám, 17. o.  
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gyakran szándékos újratermeléssé alakult, amit az adott birodalmak 

gazdasági- pénzügyi nehézségeiből fakadó relatív katonai gyengesége 

indokolt.‖
16

 A 18-19. századi szabadparaszti társadalmak egyik fő típu-
sával találkozunk a Határőrvidékek esetében. Míg a jászkunok és a szé-

kelyek azt a csoportot alkották, amelyeknek sikerült privilégiumok ré-

vén beépülni a feudális nemzetbe, addig a Határőrvidék vonatkozásában 

az előbb jellemzett folyamat elmaradt. 

IV.A MAGYAR KORONA ORSZÁGAI ÉS A HATÁRŐRVIDÉKEK A 18. 

SZÁZADBAN 

Magyarország északon Galíciával (1772) és Lodomériával valamint 
Bukovinával (1775) volt határos. Nyugaton a Cseh-Morva Korona or-

szágai közül Sziléziával és Morvaországgal, az osztrák örökös tartomá-

nyok közül Alsó-Ausztriával, Stájerországgal és Krajnával voltak közös 
határai. Keleten és délen a Török Birodalom határolta. A déli határokat 

– ahogy az előzőekben már ismertettem – a karlócai béke alapján húzták 

meg. Poór János történész felhívja a figyelmet arra, hogy ha a 18. szá-

zadi déli határokat akarjuk megismerni, akkor a határőrvidékek rendsze-
rét kell tanulmányoznunk.

17
 

Nyugatról keletre haladva, a Kulpa folyótól délre, az Una folyótól 

keletre feküdt a károlyvárosi határőrvidék. Kelet felé haladva ehhez 
illeszkedik a báni határőrvidék. A bánitól északra húzódik a varasdi 

határőrvidék. A Duna és Tisza összefolyásánál találjuk a sajkás kerüle-

tet. Ettől és a szlavóniai határőrvidéktől északra húzódott, a Duna men-

tén, a bánsági határőrvidék. Létezett még egy, az erdélyi, amely azonban 
nem alkotott összefüggő területet. Ez a felsorolás Mária Terézia uralko-

dásának végére jellemző állapotokat tükrözi. 
18

 

                                                             
16 BAGI GÁBOR: Kísérletek a magyarországi szabadparaszti fejlődés fő irányai-

nak meghatározására, különösképp a XVIII-XIX. században, in Vármegyék és 

szabad kerületek I-II. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Közleményei, 2001, 

192-194. o 
17

 POÓR JÁNOS: Megbékélés és újjáépítés 1711-1790, http://crnl.hu/tantarg 

yioldalak/tortenelem/archivum/mo/13.pdf, (2013.01.26.). 
18

 POÓR: i. m. 
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A károlyvárosi és varasdi terület megléte a korábbi katonai végvi-

dékekre vezethető vissza, így már a múlt század elején funkcionált. A 

báni és a Duna-szávai határőrvidék is a század elején alakult ki. A dunai 
részen később, a 40-es években lekeskenyítették, 1752-től szlavóniai 

határőrvidéknek nevezték. 

A bécsi haditanács 1697-ben elrendelte a tiszai-marosi határőrvidék 

szervezését. Ez a végvidék két kerületre, districtusra oszlott: a tiszaira 
vagy szegedire és a marosira vagy aradira. A districtusok élén császári 

tábornok, vagyis várparancsnok állt. A határőrvidékre szerb népkatoná-

kat és mozgócsapatokat telepítettek. A marosi határőrvidék huszonhá-
rom katonatelepből állt. A katonáknak a császár kiváltságokat biztosí-

tott: mentesítette őket a vármegyei közigazgatás alól, függetlenítette a 

földesúri terhektől, szabad vallásgyakorlatot élveztek, a rendelkezésükre 
álló földet és erdőt háborítatlanul és korlátlanul használhatták.

19
 1699-

ben a karlócai béke után a Maros–Tisza–Duna–Száva vonala vált az 

ország déli határává. 

A Maros, a Duna és Erdély által határolt terület a temesi Bánság 
(Bánát). Az 1718-as pozsareváci béke révén szabadult fel a török alól, 

de nem csatolták vissza Magyarországhoz, hanem katonai kormányzó 

alá rendelték. A magyar rendek szerették volna, ha a birodalmi kormány 
ezeket az újonnan visszaszerzett területeket Magyarországhoz csatolja. 

Ez azonban nem valósult meg. Az 1740-es évek a Bánátban a helyreállí-

tás évei voltak, de egyre nyilvánvalóbb lett, hogy az 1716-ban beveze-

tett katonai igazgatás fölött eljárt az idő. A magyar rendek ismét köve-
telték a visszacsatolást, ennek hatására Mária Terézia az 1741. évi or-

szággyűlésen megígérte a Magyarországtól elszakított területek vissza-

csatolását. A Bánátéra ekkor még nem került sor, de a Bánáttal északon 
és nyugaton határos Maros–Tiszai határőrvidéket 1747 és 1752 között 

megszüntették, s az ottani szerb határőrök egy része – több ezer család – 

a Bánátba költözött át, hogy ne kerüljön az addigi lakóhelyeikre kiter-
jeszkedő nemesi vármegyék hatalma alá. 1751-ben került sor a bánáti 

közigazgatás reformjára. A tartományt kettéosztották: nagyobbik, északi 

része Temesvárral és a bányavidékkel polgári, kamarai igazgatás alá 

került, déli, a Török Birodalommal határos része katonai igazgatás alatt 

                                                             
19 Palócok a csanádi síkon http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ 
ertekei/100_falu/Apatfalva/pages/004_palocok.htm. (2013.01.25.). 
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maradt, és itt megkezdődött a Bánsági határőrvidék szervezése. (Újra-

egyesítésükre majd csak a Bánsági határőrvidék megszüntetésével, 

1873-ban kerül sor.)
20

 A bánáti határőrség kialakítása a horvát-szlavón 
szervezet mintájára történt. Itt nem keveredett a polgári és a katonai 

lakosság, a határőrség számára kijelölt területen csak katonák laktak.  

A titeli csajkás kerület a péterváradi határőrvidék kerületéből ki-

szakított, a Duna és a Tisza összefolyásánál Bács-Bodrog megyében 
található terület. A kerületet Mária Terézia létesítette 1763-1764-ben, az 

ő rendeletére szervezték a dunai és a szávai hajózást, a határvonal szigo-

rú őrzését, illetve hidászi feladatok ellátása céljából az állandó csajkás 
századokat. A századokat pedig zászlóaljba szervezték. Eleinte 6, ké-

sőbb már 14 település lakosai éltek itt, többségében szerbek. 1776-ban a 

bánsági határőrvidékhez csatolták a kerületet, majd (1873-ban a bánsági 
határőrvidék felszámolásával a titeli csajkás kerület polgárosítására és 

Bács-Bodrog megyével való egyesítésére is sor került.)
21

 

1711 és 1765 között egyfajta katonaság létezett Erdélyben, a kvár-

télyos katonaság.
22

 1764-től egy másik fajta katonaságot is létrehoztak, 
ez volt a militia limitanea (határőrség). Ennek a típusú katonai szerve-

zetnek a megszervezésére elsődlegesen nem a politikai nyomás gyakor-

lása miatt volt szükség, hanem azért, mert a hétéves háború időszakában 
ismét számolni kellett a törökök támadásaival. 

Az erdélyi határőrség kiépítésénél báró Buccow Adolf elsősorban a 

székely nemzetre
23

 támaszkodott. A székely határőrség szervezése 1762 

és 1764 között zajlott. Közben az erőszakos beszervezés miatt a széke-
lyek visszaléptek a szolgálattól. A madéfalvi vérengzéssel azonban a 

hatalomnak sikerült megtörnie a székelyek ellenállását, és így elhárult a 

legfőbb akadály a határőr katonai rendek megszervezése elől. Felállítot-
ták a tervezett 2 gyalogos és 1 lovas ezredet. 

                                                             
20 POÓR: i. m. 
21 POMOGYI LÁSZLÓ: Magyar alkotmány- és jogtörténeti kéziszótár, 2008, Mér-

ték kiadó, Budapest, 1128. o.  
22 A katonaság nagyobb részét nem kaszárnyákban helyezték el, hanem a me-

zővárosokban és a falvakban a lakosság házaiban. Ld.: EMBER: i. m. 86. o. 
23 A székelyek egy része a szatmári békét megelőzően katonai szolgálatot telje-

sített, ezért különféle kiváltságot élvezett. 1711 után már nem teljesítettek kato-
nai szolgálatot, de a kiváltságaik megmaradtak. Ld.: EMBER i. m. 87. o. 
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Mária Terézia 1763. október 8-án az erdélyi főkormányzathoz inté-

zett leiratában indokolja meg, hogy milyen célból állította fel a székely 

határőrséget: „a határszéli szorosok, havasi ösvények, álutak őrzésére, a 
pestis behurczolásának meggátlására, a közbéke oltalmára, a csempészet 

megakadályozása végett és minden országa és birodalma oltalmára‖.
24

 A 

katonákat elsősorban a határokhoz közeli székek lakosaiból toborozták. 

(Udvarhelyt, Marost és Aranyost nem érintette a szervezés.)  
Az ősök társadalmi helyzete határozta meg azt, hogy ki lesz gyalo-

gos, ki lesz lovas. Régebben a lovon katonáskodó székelyeket lófőknek, 

a gyalogosokat puskásoknak nevezték. A katonák részben zsoldot, rész-
ben adómentességet kaptak. 

A székely határőrségnek nem alakult ki zárt területe, a határőrfal-

vak keveredtek a polgáriakkal, az is előfordult, hogy egy faluban is két-
féle lakosság élt.

25
 Ez a magyarázata annak, hogy a határőrség itt kettős 

(katonai és polgári) kormányzat alatt állt. Erdélyben a határőrség kato-

nai igazgatásának országos hatósága a császári-királyi 

főhadparancsnokság volt. Ez alatt pedig több katonai kormányszerv 
működött.  

Román határőrök: a székely határőrség felállítása előtt, 1761-ben 

szervezték meg a román határőr ezredeket. A romának földesúri jobbá-
gyok voltak, különböző jogállásúak. A határőrök közé többségében a 

szabad költözési joggal rendelkezők kerültek. A román határőri falvak 

lakosai nem mind voltak katonák, polgári lakosokkal vegyesen éltek, 

nem tartoztak azonban a polgári szervek illetékessége alá. 2 gyalogos 
ezredet alakítottak a románokból, s 1722-ig, a székely lovas határőrez-

redbe való beolvasztásig külön román lovas határőralakulat is fennállt. 

V. A HATÁRŐRVIDÉKEK SZERVEZETE A 19. SZÁZADBAN 

Ferenc császár 1801-ben Károly főherceget nevezte ki hadügyminiszter-

ré. Károly főherceg feladata volt, hogy a határőrvidék szervezetében a 

szükséges javításokat megtegye. Fellépésére azért volt szükség, mert 

                                                             
24 SZÁDECZKY LAJOS: A székely határőrség szervezése 1762-64-ben. 

Okírattárral, 1761-1790, 1908, MTA, Budapest, 127. o. 
25

 EMBER: i. m. 88. o. 
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nem nyugodott határozott alapokon a kormányzási rendszer, katonai 

szolgálathoz tartozó ügyek tekintetében katonai kormányzás érvénye-

sült, míg a politikai ügyekben az ezredparancsnokságoktól független 
törzstisztek jártak el, nem valósult meg az egyenlő adóztatatás. Vizsgá-

lódásai eredményeképpen a katonai határvidéki szervezés rendszere 

létrejött, „melyet Ferencz császár 1807. évi augustus 7-én határőrvidéki 

alaptörvények nevezete alatt az országgyűlés nélkül helyben hagyott és 
egész 1850-ig gyakorlatban maradt.‖

26
 Az alaptörvény a következőket 

állapította meg: minden földbirtok katonai hűbér, amely zsold helyett a 

lakosságnak szabad használatra átengedtetik. A határőri családok maguk 
gondoskodnak katonáik élelmezéséről. „A nép társadalmi élete a katonai 

czélnak rendeltetett alá, és az ujonczozási rendszer a laktársi vagy ház-

közösségi rendszerre alapittatott.‖
27

 Az alaptörvény kimondja azt is a 
határőrök adózásával kapcsolatban, hogy a határnép földje termésképes-

ségéhez és művelhetési fokához arányosan holdanként 12 koronától 3 

ezüst forintig földadót tartozott fizetni. Az alaptörvényben nem szabá-

lyozott közigazgatási, igazságszolgáltatási ügyeket az 1808-ik évi már-
cius 30-ai körrendeleti leirat szabályozta. Határközigazgatási tisztet, 

illetve határközigazgatási kapitányt állított a század- kerületi parancs-

nok, valamint az ezredparancsnok mellé. Az 1807-es alaptörvényt a 
korábban fennálló viszonyokhoz képest egységesen, rendezett formában 

szabályozta a határőrök jogállását.  

Az 1848. V. törvénycikk a Határőrvidékeknek is országgyűlési 

szék- és szavazatjogot tulajdonított, s számára összesen 15 követet álla-
pított meg. És pedig a horvát határőrvidéknek 8 követet; a szerémi vég-

vidéknek hármat; a csajkások kerületének egyet; a bánsági végvidéknek 

hármat. Ez azonban nem került bevezetésre. 
Ezt követően, 1850-ben került sor az újabb határőr alaptörvény ki-

bocsátására. „ Az 1850. máj. 7-ki legfelsőbb határzat és az arra vonatko-

zó pátens a határőrvidéken fönnálló hűbéri viszonyokat (…) eltörölte, a 
szólgálatban álló határőr élelmezésének s ruházásának a kincstár általi 

átvállalását, (…) és a községi életnek, a helyi különös viszonyokra és 

                                                             
26 BOLESZNY ANTAL: Kézikönyv az Al-Dunán Szerb- Oláh- és Bolgárországban 

utazók számára, vagy a határvidék, Szerb- Oláh- és Bolgárország, 1870, Nyo-

matott Handl Józsefnél, Ó-Orsova, 13. o.  
27

 Uo. 14. o. 
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népszokásokra való tekintettel szabadabb mozgását rendelte el.‖
28

 Meg-

állapította, hogy a határőrvidéki terület egy tartományt képez, de fenn-

marad eddigi katonai szervezetében. Rendelkezései közt azt is megtalál-
hatjuk, hogy hogyan válhat valaki határőrré. Ha valaki a katonai határ-

vidék kötelékébe szándékozik lépni, akkor az ezredparancsnok hozzájá-

rulását kell elnyernie, feltéve, hogy az adott személy képes a katonai 

kötelezettségek teljesítésére és valamely ingatlan megszerzése biztosítva 
van számára. 

Récsi Emil a katonai határőrvidékek közigazgatási szervezetét az 

1851. július 28-i Hadügyminisztériumi bocsátvány alapján vázolja fel.
29

 
A bocsátvány kimondja, hogy a határőrvidék közigazgatásának főveze-

tése a hadseregi főparancsnokságnál marad. Részletes felsorolást ka-

punk a közigazgatási szervek hatáskörébe tartozó ügyekről. Ide tartozik 
a közcsend és a rend fenntartása, útlevél, honosság és idegenek ügye, 

gondoskodás a határok épségben tartásáról, a vízi utak jó karban tartásá-

ról, kincstári erdők gazdasága. A bocsátvány két országos hadi parancs-

nokságra osztja a határőrvidéket, mégpedig a horvát-szlavóniaira és a 
bánsági szerbe. Az országos katonai parancsnokságok alatt az ezredi 

vidékek igazgatását az ezredesek és az ezredi parancsnokok viszik. A 

századoknál az egész igazgatást a parancsnok kapitány látja el. 
A katonai határőrvidékek felszámolása 1851-ben kezdődött el (a 

székelyekével)
30

. „A kiegyezés időszakára azonban az államfejlődés 

már az állandó hadsereggel, a hadkötelezettséggel és a védelmi tevé-

kenységek szakosodásával operált, melyben ez a különös jogállású 

konstrukció tovább nem volt védhető. Különösen érezhető ez a határőri-

zet szempontjából, mely feladatot az Osztrák-Magyar Monarchia szá-

                                                             
28 BOLESZNY: i. m. 17. o. 
29 RÉCSI EMIL: Közigazgatási törvénytudomány kézikönyve az ausztriai biro-

dalmi törvényhozás jelen állása szerint különös tekintettel Magyarországra.1. 

köt., 1854, Pest, 97-100. o.  
30 SOÓS: i. m. 37. o. Az osztrák-magyar kiegyezést követően került sor a Bánáti, 

1878-ban a Horvát, 1881-ben pedig a Szlavón Határőrvidék felszámolására. 
Területeiket bekebelezték a Magyar és a Horvát Királyságba. 
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mos szervezete végezte már a kiegyezéskor, s melyre később további 

szakosított intézményeket és szolgálatokat létesítettek.‖
31

  

„Andrássy Gyula már 1867 augusztusában felségfolyamodványban 
kérte az uralkodót a Határőrvidék feloszlatására és a közigazgatási rend-

szerbe való beolvasztására, de ez az igény igen komoly ellenállásba 

ütközött. A Határőrvidék ugyanis igazgatásilag nem Magyarországhoz, 
hanem a közös hadügyminiszter hatáskörébe tartozott, és a közös had-

vezetés, valamint az osztrák birodalmi centralisták ellenezték megszün-

tetését. Andrássy azzal érvelt, hogy a Határőrvidék fenntartása veszé-
lyezteti az alkotmányos kormányzást és lehetőséget adhat az abszolu-

tizmus bevezetésére.‖
32

 A tényleges feloszlatás igen vontatottan haladt, 

és csak az 1880-as évek elején fejeződött be. 

ZÁRÓ GONDOLATOK 

A határőrvidékek megszervezésének elsődleges feladata a déli ország-

rész védelmi szerepének erősítése volt. Ám szerepük értékelésekor nem 

hagyhatjuk figyelmen kívül Eckhart Ferenc megállapítását: „A katonai 
határőrvidékeknek önkényes elszakítása az ország testétől a magyar 

rendek gyakran hangoztatott sérelme volt, de a visszacsatolás érdekében 

hozott számos törvénycikk ellenére ezt a bécsi kormánykörök részéről a 

magyarság ellen csaknem mindig fölhasználható szervezetet csak az 
1867-es kiegyezés után szüntették meg.‖

33
 

                                                             
31

 FARKAS ÁDÁM: Adalékok egy rendszerváltást követő politikai gesztus meg-

ítéléséhez, in DELI GERGELY - SZOBOSZLAI KISS KATALIN (Szerk.) Tanulmá-

nyok a 70 éves Bihari Mihály tiszteletére, 2013, Universitas-Győr Nonprofit 
Kft, Győr, 152. o. 
32

 KOZÁRI MÓNIKA: A dualizmus kora 1867-1914. http://crnl.hu/tantargyioldal 

ak/tortenelem/archivum/mo/11.pdf (2013.02.12.).  
33 ECKHART FERENC: Magyar alkotmány- és jogtörténet,1946, Budapest, 251. 
o. 
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Szili-Kis Ádám 

A közbeszerzések ellenőrzésének kihívásai 

BEVEZETŐ GONDOLATOK 

A tanulmány célja, hogy összegezze azokat a problematikus elemeket a 
közbeszerzések ellenőrzésének rendszerében, amelyek annak hatékony-

ságát és ezáltal a közbeszerzések szabályszerűségét részben vagy egész-

ben veszélyeztetik. A közbeszerzések bonyolult eljárási rendben zajla-
nak, ugyanez irányadó az ellenőrzési mechanizmusokra is. Ezzel össze-

függésben kell megemlíteni azt a tényt, hogy a közbeszerzési jog kógens 

jellege, mint hibaforrás jelentkezik a közbeszerzések ellenőrizhetősége 
tekintetében.

1
 

Az ellenőrzési rendszer bemutatott hiányosságai jelentős szerepet 

játszanak abban, hogy megkérdőjeleződik a közbeszerzések létjogosult-

sága és alapvető célja. Azonban nem szabad magunkat abba a tévhitbe 
ringatni, hogy a közbeszerzési eljárás felesleges alakszerűség, melynek 

költségigénye jóval meghaladja azt a célt, mint amelyre tekintettel létre-

hozták. A közpénzek felhasználásának szabályozott, törvényes keretek 
közé szorított és az elszámolás szempontjából nélkülözhetetlen rendsze-

rét adja a közbeszerzés, azonban ennek biztosítása érdekében szükséges, 

hogy felismerjük azokat az ellenőrzés rendszeréből eredő problémákat, 
melyek miatt nem garantálható a közbeszerzések hatékony és törvényes 

lebonyolítása. 

                                                             
1 DUDÁS GÁBOR: A közbeszerzések és a közérdek viszonya. A hatékonyság és 

az ellenőrizhetőség konfliktusa, in SZAMEL KATALIN (Szerk.): Közérdek és 
közigazgatás, 2008, MTA Jogtudományi Intézet, Budapest, 255. o. 


