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IV. Zselezen .János th., O b, ~, S,2. @. 
V. Zsényi Pál tőrm .. k. e. e. k. [J.IlI] @, ~ Szz, @. 

III. Zsigmond István g. th., @, ~, :::'Z2. @. 
I. ZsIgmond Lőrinc g. th., K. e. e. k.~, Szl, @. 
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I. Zsigó Jozsef th., k. e. é. k.lal.~, SZI,~ . 

II. Zsitek Ferenc th., ~. Szl, @, Por. harc. érd. 
érem. 

VII. Zsolnai János th., @, S2, ~, SZ2, @. 

Z79 

A m. kir. csendőrség tényleges 
szolgálatban álló tagjainak 

illetményei. 
Az 1930. évi XXVI. törvénycikk és az annak 

végrehajtása tárgyában kiadott 3260-M. E. szá
mú kormányrendeletben foglaltak alapján a m. 
kir. csendőrség tényleges szolgálatban álló tagjai
nak illetményei 1930. évi július hó l-től kezdő dó 
hatállyal újból szabályoztattak. 

Az illetmények rendezésének főelve az volt, 
hogy a csendőrség egyén ei részére eddig külön
böző címeken folyósítva volt pótlékok összevonas
sanak és a nyugdíjba beszámítható illetmények 
közé soroltassanak. 

I. 

Rangosztályba sorolt csendőr havidíjasok 
(tisztek) illetményei. 

A m. kir. csendőrség rangosztályba sorolt ha
vidíjasainak (tisztek) havi rendszeres állandó il
letményét a csatolt "Kimutatás" tartalmazza. 
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Kimutatás 
am. kir. csendőrség ' rangosztályba sorolt tagja~ 

(tisztek) részére illetékes havi illetményekről. 

d Havi kiszabat 
" 
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X. Hadnagy 175 85 260 

Xl. Zászlós 152 73 225 
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Havidíj. 

A havidíj a rangosztályba sorolt havidíjasok 
alapilletménye. 

A havidíjra az illető rendfokozatba való ki
nevezés ad igényt. 

A kinevezés alkalmával az illető havidíjas a 
rendfokozatára megállapított legalacsonyabb fo
kozatú havidíj élvezetébe leép. 

A magasabb havidíjfokozatba való sorolás 
időpontját a belügyminiszter esetről-esetre álla
pítja meg. 

Az egyes havidíjfokozatokban való besoro
lásra nézve kizárólag a kinevezési nap, (tehát 
nem a rangnap) a mérvadó. 

A havidíj, ha a kinevezés v,alamely hó első 
napjával történt, ezen nappal, ha azonban a ki
nevezés nem a lhó elsej ére esik, akkor a kineve
zés 'napjától kezdve illetékes. Ha a kinevezés nap
ja nincs határozottan megjelölve, akkor az illető 
rendelet kelte tekintendő a kinevezés napjának. 

A 'havidíj ' élvezete azon hóval végződik, 
amelyben az illető havidíjas bármilyen módon 
fogy,atékba jut . 

Csendő?"ségi p6tdíj. 

A tényleges szolgálatot teljesítő csendőr ;ha
vidíjasok részére csendőrségi pótdíj illetékes. 

A csendőrségi pótdíj ra való igény a havidíj
ra való igénnyel kezdődik, azzal végződik és 
ahhoz hasonlóan veendő fel. 

Ezen pótdíj összege, eltérően az eddigi sza
bályoktól, a csendőrségi szolgálati időtől függet
lenül, mindenkor az élvezett havidíjhoz és az ab
ban elért fizetési fokozathoz igazodik. 

A csendőrségi pótdíj nyugdíjba beszámít
ható illetmény!; képez, de csak azoknál, akiket: 

l 

: 

.' 
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a) a szolgálatban valósággal eltöltött negy
ven év után, vagy 

b) életük hatvanadik évének betöltése után, 
vagy 

e) mint mindennemű szolgálatra alkalmatla
nokat felülvizsgálat útján nyugalomba helyeztek. 

A pótdíj után a szabályszerü nyugdíjjárulé
kot le kell vonni. 

Egyebekben pedig a havidíjra vonatkozó ha
tározványok a mérvadók. 

Tisztiszolg aváltság. 

Minden tényleges állományú rangosztályba 
sorolt havidíjasnak havi 13 P 60 f, évi 163 P 
20 f tisztiszolgaváltság illetékes. 

A tisztiszolgaváltság kezdetére és végére a 
havidíjra érvényes határozványok mértékadók, 
azzal az eltéréssel, hogy a hónap folyamán havi
díjassá kinevezetteknek is a teljesösszegű tiszti
szolgaváltság illetékes. 

Családi pótlék. 

A rangosztályba sorolt havidíjasok az alább 
megjelölt módon és korlátok között havonként 
előre kifizetendő családi pótlékban részesülnek. 

A családi pótlék összege minden egyes igény
jogosult családtag után egy hónapra 13 P 60 f, 
egy évre 163 P 20 f. 

A családi pótlék illetékes: 
a) a közös háztartásban élő törvényes fele-

ség után, o 

b) az alább megkívánt feltétele'knek meg
felelő ellátatlan törvényes vagy törvényesített 
édes- vag-y mostohagyermekek mindeg-yike után. 

A törvényes feleség után a családi pótlék 
csak akkor illetékes, ha az igényjogosulttal (fér
jével) ·közös háztartásban él, ami alatt az egy 
fedél alatt való közvetlen élést kell érteni. oA kü-
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lön élő feleség után tehát a családi pótlék még 
abban az esetben sem jár, ha a férj a feleség 
eltartásáról egyébként gondoskodik, illetőleg, ha 
a férj tartásdíj fizetésére köteleztetett. A férj
nek hosszabb ideig tartó vezényeltetése - szol
gálati távolléte - a kOOös háztartásban való élés 
megszünésének épúgy nem tekinthető, mint az 
a körülmény sem, hogy a feleség rokonaihoz, is
merőseihez stb.-hez ment, vagy pedig kórházban 
gyógykezelés alatt áll. 

A családi pótlék a rangosztályba sorolt havi
díjasok ellátatlan gyermekeinek a 24. életév be
töltéséig j ár. 

A gyermek után járó családi pótlék szem
pontj ából ellátásnak kell tekinteni: 

a) ha a gyermek a közszolgálat bármely 
ágában, vagy a magán szolgálatban pénzbeli, 
vagy természetbeni javadalmazással egybekötött 
alkalmazást nyert - állandó vagy ideiglenes 
(óradíjas) minőségben is -, de csak abban az 
esetben, ha ennek a pénzbeli javadalmazásnak 
az összege, illetőleg a természetbeni javadalma
zásnak az értéke havi 32 (Harminckettő) t>engöt 
elér, vagy meghalad; 

b) ha la gyermek kolostorba vagy zárdába 
ünnepélyes fogadalmat tett szerzetesül vagy ün
nepélyes fogadalmat tett apácául belép; 

e) ha a gyermek nyilvános polgári taninté
zetben vagy bármilyen ellátási- vagy nevelöinté
zetben olyan ingyenes helyre helyeztetik el, 
amelynek értéke az a) pontban említett összeget 
eléri vagy meghaladja; 

d) ha a gyermek olyan alapítvánv élvezetébe 
jut, vagy olyan alapítványi helyre helyeztetik el, 
amelynek értéke az a) pontban említett össze
get eléri vagy meghaladj a: 

e) ha a gyermek iskolai vagy tanulmányi 
Qlyan ösztöndíj élvezetébe jut, amelynek összege 

o 
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a havi 32 (Harminckettő) pengőt eléri vagy meg
haladja; 

f) ha a gyermek kereskedelmi, ipari vagy 
más vállalatnál, illetőleg kereskedőnél, iparosnál 
vagy műszerésznél növendék, tanonc vagy inas 
minőségben alkalmaztatik, de csak abban az 
esetben, ha a tanonc, illetve alkalmazott összes 
fenntartási szükségleteit a munkaadó fedezi el
lenszolgáltatás nélkül; 

g) ha a gyermek önálló ipari vagy más fog
lalkozást folytat, de csak akkor, ha az ebből a 
foglalkozásból eredő jövedelem az a) pontban 
említett összeget eléri vagy meghaladja; 

n) ha a gyermek katonai illetményekben ré
szesül, azaz havidíj vagy zsold élvezete mellett 
tényleges szolgálatba belép, de csak abban az 
esetben, ha illetményeinek egy hónapra eső ösz
szege, illetve a természetbeni élvezményekkel 
együtt számítandó járandóságok összértéke az 
a) pontban említett összeget eléri vagy megha
ladja; 

i) ha a fiúgyermek megnősül vagy a leány-
gyermek férjhez megy; 

j) ha a mostohagyermek elhalt édesatyjának 
a közszolgálat bármely ágában viselt alkalmazta
tása után olyan nevelési járulélkot élvez, amely
nek összege a havi 32 (Harminckettő) 'pengőt el
éri vagy meghaladja. Egy és ugyanazon gyermek 
után a nevelési járulék és családi pótlék egyide
jűleg és egyszerre is élvezhető, a a nevelési já
rulék összege a havi 32 (Harminckettő) pengő 
értékhatáron alul van; 

k) ha az előző a), e), d), e), g), h) és j) 
pontokban említett forrásokból eredő jövedelem 
külön-külön havi 32 (Harminckettő) pengőn alul 
marad ugyan, de egy és ugyanazon gyermekre 
nézve egyébként a felsorolt pontok alá eső eseteIk 
közül egyidejűleg kettő vagy több áll be s ha az 
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ezekből eredő jövedelem együttes értéke vagy 
összege együttvéve a havi 32 (Harminckettő) 
pengőt már eléri vagy meghaladj a; amenyiben 
azonban a e) pont alatt említett alapítvány, vagy 
alapítványi hely s az e) pont alatt említett ösz
töndíj családi természetű, az ilyen ingyenes vagy 
alapítványi helyen történt elhelyezés, illetőleg az 
ilyen alapítványi ösztöndíj élvezete bármilyen ér
téket képviseljen, illetőleg bármilyen összegű le-
gyen is az, nem tekintetik ellátásnak. . 

A törvényesen elvált, valamint a csak kü
lönélő házastárs gondozása alatt álló gyermekek 
után egyébként illetékes családi pótlék az igény
jogosult férjnek - tekintet nélkül arra, hogy 
köteleztetett-e tartásdíj fizetésére vagy sem 
- jár. 

Ugyanazon gyermek után akkor is csak egy 
családi uótlék jár, ha az apa és az anya (mos
tohaanya) is családi pótlékra igényjogosult alkal
mazott. 

Ilyen esetekben a családi pótlék akkor is az 
apa részére és az ő állása után állapítandó meg, 
ha az anya a saját alkalmazása alapján esetleg 
magasabb összegű családi pótlékra tarthatna 
igényt. 

Méltánylást érdemlő körülmények fennfor
gása esetén és ha azt a vagyoni viszonyok is in
dokolják, családi pótlék a belügyminiszter által 
az olyan havidíjas részére is engedélyhető, aki 
illetményeiből a vele közös háztartásban élő és 
saját jövedelemmel nem rendelkező "egyéb" csa
ládtagot tart el. 

Az 1912. évi XXXV. t.-c. 9. §-a alapján 
"egyéb" családtagok után engedélyezhető családi 
pótlékot méltánylást érdemlő körülmények fenn
forgása esetén csak egy alább felsorolt családtag 
után lehet engedélyezni és pedig az igény jogo
sultnak: 
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.. ?-) a ~4 év~s életkort már elért törvényes vagy 
torvenyesltett edes-, vagy mostohagyermeke után' 

b) tör~ény~s éd~satyj:: vagy édesanyja után; 
e) telJes arvasagra Jutott vagyis szülőtlen 

törvényes unokája után; , 
d) nevelt (örökbefogadott) gyermek után 

tekintet nélkül arra, hogy ezen gyermek a nevelŐ 
szülővel (örökbefogadóval) vérrokonsági viszony
ban van-e vagy sem. 

Korp6tdíj. 

A 'VI., VII. és VIII. rangosztályú havidíja
soknak rangosztályukban töltött hosszabb szol
gálat után korpótdíj illetékes. 

, A korpótdíj a VI. és VII. rangosztályokban 
ket fokozatban, a VIII. rangosztályban egy foko
zatban van megállapítva, kiszabata a következő: 

Rangosztály Fokozat 

1. 

VI. 

2. 

1. 

VII. 

2. 

vm. 

Klszabat "gy hónapra 

Pengő 

50 

30 

30 

25 

25 
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A korpótdíjat legkorábban a következő rend
fokozatban való előlépés idejét meghaladó szolgá
lati idő elteltével esetenként a belügyminiszter 
ítéli oda és annak élvezete az odaítélés napjával, 
ha pedig ez nem esik valamely hó elsej ére, . a kö
vetkező hó elején veszi kezdetét. 

Akorpótdíj odaítélése a 'VI. és VII. rang
osztályokban a második fokozatú korpótdíjra ad 
igényt, míg az első fokozatú korpótdíj a második 
fokozatú korpótdíj élvezetének második éve után 
következő hó l-én válik illetékessé. 

A tényleges állományba való újbóli felvétel 
esetén, a korpótdíj élvezete azoknál a személyek
nél, akik már korpótdíj élvezetében állottak, a 
havidíjjal (ténylegességi illetményekre való kü
lönbözettel) egyidejűleg kezdődik. 

A korpótdíj oszthatatlan havi illetmény, 
mely a havidíjjal együtt az arra fennálló alapel
vek szerint folyosítandó. 

A korpótdíj élvezete: 
a) a tényleges állományból való fogyaték ese

tén a havidíjjal együtt; 
b) kinevezés esetén pedig a kinevezés havá

nak végével, ha pedig ez a hó első napjára. esik, 
az előző hó utolsó napján szünik meg. 

A korpótdíj után a szabályszerű nyugdíjjáru
lékot le kell vonni. 

Lak-, istáll6- és butorbér illetmény. 

(A III. fejezet tárgyalja.) 

II. 

Legénységi állományú csendöregyének 
illetményei. 

A m. kir. csendőrség legénységi állományú 
egyén einek havizsoldját és csendőrségi pótdíj át a 
csatolt "Kimutatás" 'tartalmazza.. 
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Kimutatás 
Ct m. kú·. csendőrség legénységi állományú egyé

neinek havizsold és csendőrségi p6tdíjár6l. 

Rendfokozat 

Alhadnagy 

~ 
~ 

Havi kiszabat 

OS havi-
.gj zsold 
Qí 
" ~ p 

1 I 170 

csend
őrségi 
pótdíj 

Összesen 
havi 

p 1 f P 1 

_2_·_I __ l_6_0 __ 
H 
__ 70_/ --~ -=-

3. 150 70 -- 220 --

70 11~'-=-
\------I- -I----II----I.-j---- -

~~~·1~-=-Tiszthelyettes 

1-------1 

Törzsőrmester 

2. 125 40 - 165 --
--- -

3. 105 45 -- 150 -

1. 90 40 130 
--1----11--- 1-1---- -

2. 80 40 120 
1--- --- 1- - ---I---If---I--

Örmester 70 35 105 

1. 65 20 140 85 40 
Csendőr 

2. 60 20 40 80 40 

Próbacsendőr 50 20 40 70 40 

Jegyzet 

l' Havizsold. 
A havizsold a csendőrlegénység alapilletmé

nye. 

,.. 
289 

A havizsoldra az illető rendfokozatba való 
kinevezés 'ad igényt, mely alkalommal az illető a 
legalacsonyabb havizsoldfokozat élvezetébe lép. 

A magasabb havizsoldfokozatba való sorolás 
időpontját a belügyminiszter állapítja meg. 

Egyebekben pedig a havidíjra vonatkozó ha
tározványok a mérvadók. 

Csendőrségi pótdíj. 

A tényleges szolgálatot teljesítő legénységi 
állományú csendőr egyének részére csendőrségi 
pótdíj illetékes, " 

A csendórségi pótdíj ra való igény a havi
zsoldra való igénnyel kezdődik, azzal végződik és 
ahhoz hasonlóan veendő fel. 

A csendőrségi pótdíj összege, eltérően az ed
digi szabályoktól, a csendőrségi szolgálati időtől 
függetlenül mindenkor az élvezett havizsoldhoz és 
az abban elért fizetési fokozathoz igazodik. 

A csendőrségi pótdíj nyugdíjba. beszámít
ható illetmény t képez, de csak azoknál, akiket 

aj a szolgálatban valósággal eltöltött negy
ven év után, vagy 

bJ életük hatvanadik évének betöltése után, 
"agy I 

ej mint mindennemű szolgálatra alkalmat
lanokat felülvizsgálat útján nyugalomba helyez
tek. 

A pótdíj után a szabályszerű nyugdíjjárulé
kot le kell vonni. 

Egyebekben pedig a havizsoldra vonatkozó 
határozványok a mérvadók. 

Élelmezési pénzátalány. 

Az élelmezési pénzátalány rend- és fizetési 
fokozatok szerint van megállapítva. 

19 

, 
; 
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Kiszabata: 

1;; Havi kiszauat .. 
o ...: 

Rendfokozat S 
'" 

Budapesten Vidéken Jegyzet 
~ 

'" .. p 1 f P I f ~ 

1. 5u - 45 --
Albadnagy 2. 50 - 45 -

3. 45 - 411 -
1. 70 1- 65 -

Tisztbelyettes 2. 70 - 65 - . 
-

3 60 - 55 -
1. 65 - 60 -

Törzsőrmester - ---I- -- -
2. 60 - 55 -

Őrmeslr 60 - 55 -
1 64 60 59 60 

Csendőr -
2 54 60 44 6u 

Próbacsendőr 44 60 39 60 

Fels:.:iÍmítúsára nézve a havizsoldra vonatkozó 
alapelvek a mérvadók. 

Családi pótlék. 

.A ~salá,di pótl~k ugyanazon határozványok 
szermt Illetekes, mmt a rangosztályba sorolt ha
vidíjasok (tisztek) részére (lásd az L fejezetet). 

Ki!izabata: 
aj alhadnagyok részére havi 13 P 60 fillér 

évi Hi3 P 20 fillér. ' 
b) a többi legénységi állományú csendőregyén 

részére havi 12 P 40 fillér, évi 148 P 80 fillér 
minden egyes igényjogosult családtag után. 

A családi pótlék az alhadnagyok ellátatlan 
gyermekeinél a 20., a többi legénységi állományú 
csendőregyén ellátatlan gyermekeinél pedig azok 
16. életévének betöltéséig illetékes. 

Ha a családi pótlékra igényjogosult gyermeke 
még a 20., illetve a 16. életkor betöltése után is 
folytat "kiváló" eredménnyel tanulmányokat, a 
belügyminiszter - az 1912. évi XXXV. t.-C. 8. 
§-a alapján - az ilyen gyermek után is engedé
lyezhet családi pótlékot, illetőleg a már folyósí
tott családi pótlékot továbbra is engedélyezheti. 

Ilyen esetben a családi pótlék csak addig fo
lyósítható, amíg a gyermek tanulmányait befe
jezi és pedig legfeljebb addig, amíg 24 éves korát 
betölti. 

A családi pótlék mindig a tanulmányok befe
jeztéig kérelmezendő. 

Ilyen esetekben a családi pótlékot csak akkor 
lehet engedélyezni, ha a gyermek: 

aj valamely nyilvános polgári tanintézetnek 
rendes tanulója, vagy valamely katonai taninté
zet fizetésés hallgatója; 

b) valamely hazai nyilvános tanintézetbe be
iratkozott magántanuló; 

e) olyan hazai nyilvános tanfolyamot látogat, 
amely évente egyfolytában legalább 8 hónapig 
tart s amely művészi pályára vagy kenyérkereső 
foglalkozásra készít élő; 

d) a tanulmányok folytatásának előfeltéte
léül szolgáló gyógyszertári gyakorlatot folytat. 

Az a) pont alatt említett esetben az a körül
mény, hogy a gyermek tanulmányait Magyaror
szág határain kívül eső helyen folytatja, a családi 
pótlék engedélyezését nem gátolja. 

Orvosdoktorok kötelező kórházi gyakorlata 
tanulmányok folytatásának nem tekinthető. 

19'" 
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, ~ tanulmányok k~váló .eredménnyel való foly
tata sanak azt kell tekmtem, ha az alsó- vagy kö
z~pfo~~ iskolát (ele;ni ,.iskolát, polgári iskolát, 
gImnazlUmot stb.) vegzo gyermek az iskolai bizo
nyítványában osztályzatot nyert összes tantár
gyaknak legalább felénél, az illető iskolára meg
állapított rendszer szerinti legjobb osztályzatot 
kapta! a fő!skolát (egyet~met stb.) végző gyer
~~knel pedI!? a~t, ha a vIzsgatárgyakból a kellŐo 
IdobeIl - barmIlyen - eredménnyel kollokvált 
illetőleg, ha az illető iskolára nézve érvényben' 
álló tanuln;iinyi szabálY7J3.tban előírt időben a 
kötelező vJzsg,ákat (alapvizsgákat, szigorlatokat 
stb.) - barmIlyen eredménnyel - letette. 

A d) pont alatt említett esetben azt a körül
ményt kell a családi pótlék felvétele előtt iga
zolni, hogya gyermek a gyógyszertári gyakorlat 
fr,lytattisa alatt kiváló magaviseletet és kiváló 
szorgalmat tanusít. 

Szállásilletmény. 

(A III. fejezet tárgyalja.) 

Ruházat. 

, Minden leg'énységi állományú csendőregyén 
tenyleges szolgálati ideje alatt a csendőrségi öl
tözeti és Felszerelési Szabályzatban meghatáro
zott ruházattal és lábbelivel az úgynevezett "tö
megrendszer" szerint láttatik el. 

A ruházat és lábbeli beszerzéséből és elkészí
téséből felmerülő költségek az "Összesített tömeg
alap"-ból fedeztetnek, mely az "Első tömegbetét"
ből és a "Tömegátalány"-ból áll. 

Az összesített tömegalap kezeléséből és a 
csendőrlegénységnek a tömegrendszer szerinti fel
ruházásából eredő egyéb bevételek (pl. takarék
pénztárban elhelyezett tőkék kamatai, hasznave-

' l, 
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hetetlen tömegbeli tárgyak elárverezéséből eredő 
összegek stb.) külön alapban, az "Általános tö
megalap"-ban kezeltetnek. 

Az összesített, valamint az általános tömeg
alap együttes kezelése a "Tömegpénztár"-ban tör-
ténik. . 

Az első tömegbetétet és tömegátalányt együt
tesen Tömegilleték"-nek, a tömegszámadás fél
évi le~:irásánál mutatkozó maradványt "Tömeg
követelés"-nek, míg a hiányt "Tömegtartozás"
nak nevezzük. 

Az átvett ruházat tényleges értékének, vagy 
becsértékének a tömegköveteléssel, illetőleg a tö
megtartozással való egybevetése után mutatkozó 
követelés összege a "Tömegvagyon"-t képezi. 

Az első tömegbetét az öltözeti és Felszerelési 
Szabályzatban rendszeresített ruházati cikkek és 
lábbelik első beszerzésére szolgáló átalány, amely
nek összegét az anyagok árának és kiállítási költ
ségeknek megfelelően időnként a belügyminiszter 
állapítja meg. , , 

Az első tömegbetét jelenleg gyalogosok resze-
re 185 pengő, a lovasok részére pedig 220 pengő. 

A tömeg átalány, melynek összegét szintép 
időnkint a belügyminiszter állapítja meg, a ruha
zat és lábbeli karbantartására és utánpótlására 
szolgál. , 

Tömeg-átalány fejében rendfokozatra ,va!o 
tekintet nélkül jelenleg illetékes gyalogosoknal es 
lovasoknak havonként 10 pengő, évenként tehát 
120 pengő. .. , 

A tömegvagyon a csendorlegenységnek csak 
feltételesen tulajdona. Annak, aki a testületben 
legalább 5 évig megsza~í~ás ~élkül szolgált. ~s 
önhibáián kívül. leszerelesI nYIlatkozat alapJan 
vétetett fogyatékba, tömegkövetelését, továbbá 
ruházatának becsértékét az psetleg fennáló kincs
tári tartozás levonásával kezéhez ki kell fizetni. 

.: 
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ötévi csendőrségi szolgálati idő letelte előtt 
a testületből önként kilépő csendőrök tömeg
vagyon a a javadalmazás javára bevételezendő. 

Ha egy csendőrnek annyi tömegkövetelése 
van, hogy az az évi tömegátalány kétszeres ösz
szegét meghaladja, akkor a többlet az illető ké
relmére és nyugtájára még akkor is kifizethetó 
ha a csen,dőrségnél még 5 évet nem szolgált: 
I~'yen e~en,eknek azonban az előírt mennyiségű 
tomegbeh clkkekkel ellátva kell lenniök. 

III. 

Szállá.illetmény. 

Minden rangosztályba sorolt havidíjasnak a 
beszállás~l~sról szóló 1879. évi XXXVI., illetöleg 
az 1895. ,evl X:XXI~: t.-~. ért~lmében lakilletmény
~e, vag~s ~nd,en,utt es mmdenkor tisztességes 
es s~olga}ab allasan,ak megfelelő, a törvényben 
megallapltott ~er~es~et~eni, szállásra, esetleg 
a~n~k ~egf~.lelo ~zll;llll;sb,erre es végül esetleg is
tallora, llletoleg lstalloberre van igénye. 

Természetbeni szállás azonban csak akkor 
utalandó ki, ha ilyen a kincstárnak rendelkezé
sére áll és az másként nem értékesíthető. 

. A .. legé~ysé~ állományú csendőregyénnek 
n:md~m:tt es mmrle~.kor tisztességes, szolgálati 
hlvatasanak megfelelo, teljesen illetékszerű be
r~ndezé~sel ellát?tt laktanyában vagy csendőrségi 
berszobaban valo elhelyezesre van igénye. 

,Tp~m.és~etbe~i ~akásban el nem helyezhető 
legenysegJ. allomanyu csendőregyén részére szál
lásbér (Ja kbérváltság-, lakáspénz) illetékes. 

A lakbérváltsághoz bútorbér is illetékes. 
A lakbérváltság lakbérosztályok szerint van 

megállapítva. 
Az ország városai és községei jelenleg a ikö

vetkező lakbérosztályokba vannak sorolva ~ 
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I. lakbérosztályba tartozik: Budapest. 
II. lakbérosztályba tartoznak: Debrecen, 

Győr, Kaposvár, Miskolc, Pécs, Sopron, Szeged, 
Szolnok és Szombathely. 

III.lakbérosztályba tartoznak: E·ger, Kecske
mét, Kispest, Komáromújváros, Nyiregyháza, 
Pesterzsébet, Rákospalota, Sátoraljaújhely, Szé
kesfehérvár és U jpest. 

IV. lakbérosztályba tartoznak: Baj a, Balassa
gyarmat, Békéscsaba, Budafok, Cegléd, Eszter
gom, Gödöllő, Gyöngyös, Gyula, Hatvan, Hód
mezővásárhely, Jászberény, Kalocsa, Keszthely, 
Makó, Nagykanizsa, Pápa, Salgótarján, Szek
szárd, Szentes, Szikszó, Tapolca, Vác, Veszprém 
és Zalaegerszeg. 

V. lakbérosztályba tartoznak: Alag, Albert
falva, Alsógöd, Balatonfüred, Bánréve, Berettyó
újfalu, Békásmegyer, Békés, Celldömölk, Cinkota, 
Csepel, Csongrád, Csorna, Csurgó, Diósgyőr, Dom
bóvár (Ó- és új-), Dunaharaszti, Dunakeszi, 
Felsőgöd, Hejőcsaba, Kapuvár, Kiskunfélegyháza, 
Kiskunhalas, Kisvárda, Kőszeg, Magyaróvár, 
Mátészalka, Mezőkövesd, Mezötúr, Mohács, Mo
son, Nagykálló, Nagykáta, Nagykőrös, Nyirbá
tor, Orosháza, Ózd, Pestszentlőrinc, Pestújhely, 
Putnok, Ráckeve, Rákoscsaba, Rákoshegy, Rá
kosliget, Rákosszentmihály, Sashalom, Sárospa
tak, Sárvár, Sásd, Siklós, Siófok, Sopronbánfal
va, Soroksár, Szarvas, Szentendre, Szentgotthárd, 
Szerencs, Szigetvár, Tata, Tiszafüred, Tóváros, 
Törökszentmiklós és Vasvár. 

VI. lakbérosztályba tartoznak: mindazok az 
állomáshelyek, amelyek az l-V. lakbérosztályok 
egyikébe sincsenek besorolva. 

A lakbérváltság jelenlegi alapkiszabatát lak
bérosztályok szerint a túloldali táblázat mu
tatja. 

. 
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Az évi alap 

1. II 2. II 3. I 
RendIokozat 

lakbérosztályokba tartozó 

u) I b) II al I I~ II ai I~ 

mJ mo,,,,.., 1'.'''·- 2000·- 2'23·2<) 2.61Oj, 2.598·" 2.320·-

IV .! Tábornok 3.016'- 2 668'-~! 2.401'20 2.41280 2.134"40 

V. Ezredes 1 2.610'-,~ 2 349'- 11.983 6~ 2088'00 1.763'20 

vd Alezredes , 2.436 ·- 1~ 2.192'40 1.774'80t.948'80 1.577'60 

VITJ O, .. " II Lm· - .., ... - L·m . .,1 L'" JI L'''''' "".
VIII.! Százados 1 1740'- 1.392'- 1.566'- 1.252'80

1 
1.392'- 1.113'60 

IX.! Főhadnagy 11 1.276'- 1.044'- 1.148'40 939,60
1

11.020'80 835'20 

~rHildnagy II Ir-=:-=-=.: -
XI. I és zászlós 1.044'- 928'- 939'60 835'20 835'20 742'40 

AL.adna .!y ~ ~ ---'-'-----'- ---
~ztbelyettes 812'- 696'- 730 '80 626'40 649'60 556 '801 

Törz"őrmester 1- - --
és őrmester I 696 - 580 - 626'40 522'00 556'80 464'00, 
Csendőr I ---l i----'-"-'-= ---

és próbacsendór 580'- 510 '40 522'00 459 '36 464'00 408'32 

Egy istálló rt egy 
tiSZti ló számára 

(egy tiszti ló 
állásaélt) 

375'84 338'25 300'67 

Egy kocsiszinért ~_ 
l-_eg_y __ tá_b_Or_n_o_kl_' + __ 2_04_'1_6_-11 _ __ 18_3_'7_4 __ ,! 163'32 I kocsi számára 

lakbérilletmény II ~ 

I 4. II 5. II 6. 

állomásokon pengő értékben 

I a I I b) II o I I b) /I (I) I b) 

12.273'60 2.030J 1.94880 1.740'- 1.624'- 11.450'-

12.111'20 1.867'60\ 1.809'60 1.606'80 11.508'00! '1,334'OC 

1

1.827'00 1.542'8J 1 56600 1,322'40 1 305 00 1.102 OC 

1.705'20 1.380'4 1~6~ 1.183'20i~ ~ 
1.380'40 1.218'00

11

1.183'20 1.044.j 986,00 870 O( 

1.21800 974'40 1.044'- 835 '20 I 870'00 696 OC 
~--I -

89320 730'80 76560 626'40 638'00 522 O" ____ I_~~--JU 

739'80 649'60 626 40 556'80 522 00 464 O.~ -- -1~-=-1-- I 
568'40 ' 487 '20

1 

487'20 41760 406'00 3480ü - - ----j~--

487'20 406'00 417 60 348'00 348'00 290 O 

1--';;;;;;; ~>-;;;:;;; 306~1 200 00 ",' 

I 263'08 225.:--1 187'92 . 

142'91 122'49 102'08 
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Megjegyzés 

Az nj alatti té
telek a 3, vagy 
ennél több csalá
di pOt lék élveze
tében állók, a lJ) 
alatti tételo ' k a 2, 
vagy ennél keve
s~bb családi pót
lék élwzetében 
állok és nótlenek 
részére illetékes. 
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Bútorbér. 

Bútorbér, minden állomáshelyen, altábor
nagy, tábornok, ezredes, alezredes és őrnagy ré
szére évenként 5.12 pengő, százados, főhadnagy, 
hadnagy és zászlós részére 3.84 pengő, lakbér
váltság élvezetében álló alhadnagy, tiszthelyettes 
törzsőrmester, őrmester, csendőr és próbaesendő; 
részére pedig 2.56 pengő. 

[stállóbér. 

Az őrnagy és annál magasabb rendfokozatú 
összes csendőr havidíjasoknak 2-2. a százados 

. főhadnagy és hadna.gy rendfokozatú kinevezett se: 
gédtiszteknek, továbbá a rendszeresített törzs
tiszti helyen végleges beosztásban levő gazdászati 
századosok részére azon időponttól kezdődőleg 
amidőn a megfelelő évfolyam ú csapattiszt rang~ 
társaik törzstisztekké kineveztetnek, vagy mint 
századosok osztályparancsnokság vezetésével, 
avagy kerületi beosztott törzstiszti teendőkkel vég
leg megbízatnak 1-1 ló utáni istállóbér.re van 
igényük. 

Az istállóbér kiszabata a lakbérváltságra vo
natkozó táblázatban van feltüntetve. 

IV. 
S z olgá la t i utazá sok a lka lmá val felszámit

ha tó illetmé nye k. 

Általános határozvánllok. 

Szolgálati utazások csak az elkerülhetetlenül 
szükséges esetekben rendelhetők el. 

Az elkerülhetetlenül szükséges szolgálati uta
zásokat, úgy a résztvevő egyének száma, mint a 
szolgálati utazások tartama te1<intetében a lehető 
legszűkebb keretekre kell szorítani. 

.. 
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A szolgálati u1(azások úgy rendelendők el, 
hogy egymáshoz közelfekvő helyeken végrehaj
tandó több, rövidebb tartamú ügyködés lehetőleg 
egy szolgálati utazással intéztessék el. 

Ha elkerülhetetlenül szükséges, hogy ugyan
azon ügyben több parancsnokság (hatóság) ki
küldöttei vegyenek részt, ezeknek a számát a le· 
hető legkevesebbre kell korlátozni és a szolgálati 
utazást úgy kell elrendelni, hogy az ügyködés egy
időben legyen lebonyolítható. 

A szolgálati utazások feloszlanak: 
a) ügyködési utazásokra, melyek szolgálati 

vagy hivatalos ügyekben az alkalmazás helyén 
kívül történnek; továbbá szemlék céljából, vagy az 
a!kal~azás h~lyéről való ideiglenes elvezényelte
tes kovetkezteben egy vagy több helyre tétetnek 
és amelyeknél az illető egyén, szolgálati működése 
bevégeztével alkalmazása helyére ismét visszatér. 

b) Helyi ügyködésekre, melyek alatt az egyes 
csendőregyéneKnek a szolgálati helyen, de a hi
vatalos helyiségtől távol teljesített szolgálati 
ténykedései értendők. 

N em tartoznak 'a helyi ügyködés alá azok a 
szolgálati ténykedések, amelyek után vezénylési 
pótdíj számítható fel. 

e) Költözködési utazásokra, melyek valamely 
UJ állomáshelyre való átköltözködés céljából tétet
nek. 

Szolgálati utazásoknál különösen ügyelni kell 
arra, hogya szolgálati utazás a lehető leggyor
sabban és az utazás céljának megvalósítása mel
lett a lehető legolcsóbban teljesíttessék. 

Rendszerint a legolcsóbb közlekedési eszközt 
kell használni. Ettől csak abban az esetben sza
bad, eltérni, ha ezáltal megtakarítás érhető el 
anélkül, hogy a szolgálat hátrányt szenvedne, 
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vagy ha a drágább közlekedési eszköz igénybe
vétele a szolgálatra különös előnnyel jár. 

A drágább közlekedési eszköz (gyorsvonat 
stb.) igénybevételének szükségességét a szolgálati 
utazást elrendelő parancsnok (főnök) az utazási 
számadáson igazolni tartozik. 

Szolgálati utazásoknál vasúton felszámítható: 
az I-VII. rangosztályú havidíjasoknak az első, a 
többi rangosztályba sorolt havidíjasoknak a má
sodik, egyéb csendőregyéneknek pedig a harmadik 
kocsiosztály viteldíj a. 

A gőzhajón mindazoknak, 'akiknek a vasúton 
való utazás alkalmával az első, vagy a második 
kocsiosztály utáni viteldíj térítése illetékes az 
első, a többieknek a második, ha pedig ilyen a ha
jón nem volna. a ha?'1nadik (fedélzeti) helynek 
megfelelő viteldíj illetékes. 

A családtagoknak a családfővel egyenlő ko
esiosztály viteldíj a jár. 

Fogatolt jármüveknek utazáshoz szállítási 
eszköz gyanánt kivételesen való használatánál egy 
előfogat 2 rangosztálybasorolt havidíjas, vagy 
ezek családtagjai, illetve 4 legénységi személy, 
vagy ezek családtagja részére illetékes. 

E jármüvön.a magán- és szolgálati podgyász 
is továbbítandó. 

Oly esetekben, midőn valamely őrs megerő
sítése, vagy bizonyos helyen való összpontosítása 
céljából ugyanazon községböl egy és 'Ugyanazon 
időben több csendőrnek kell elindulni és sürgős 
estekben - vasút- vagy gőzhajóközlekedés hiányá
ban _ előfogatot kell igénybevenni, minden 5 le
génységi állományú egyén után egy kétlovas elő
fogat jár. 

Költözködési utazásoknál a rangosztályba so
rolt havidíjasok a kincstár költségén való szállí
tás mellett magukkal vihetnek: 
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É S P e d i g II Szolgák száma 

~-=r====~~==~==~~====~ I -a XI-V. rang-
osztályig 

Nőtlen 

Nős 

rang
osztályba 

sorolt 
havIdíjasok 

a IV. rangosztálytól 
fellelé 

a XI-VIII. rang
osztályig 

a VII. rang
osztálYl61 felfelé 

1 

ügyködési utazások alkalmával a IV. rang
osztály tól felfelé 100 kg, az V-XI. rangosztályú 
havidíjasok pedig 50 kg magánpodgyász vitel
díját számíthat ják fel a kincstár terhére. 

Költözködési utazásoknál a családi pótlék 
élvezetében álló családtagok és a málha (átköl
tözködési ingóságok) szállítási költsége a kincs
tár terhére felszámítható. 

Málha (átköltözködési ingóság) fogalma alatt 
általánosságban csakis az egyes rendfokozatokra 
megállapított illetményszerű lakás bebútorozására 
szolgáló bútorzat és hozzátartozó egyéb háztar
tási, felszerelési és ruházati tárgyak és cikkek 
értendők. 

A szorosan vett lakáshoz nem tartozó tá r
gyaknak, mint például nagyobb mennyiségű tü
zelőanyagnak mezőgazdasági gépeknek, felszere
léseknek, állatoknak (sertés, szarvasmarha. ba
romfi stb.) szállítási költsége a kincstár terhére 
nem számítható fel. 

, 
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Szolgálati utazásoknak és hivatalos tényke
déseknek vasár- és ünnepnapokon való teljesítése 
tekintetében csak a szolgálati érdekek mérv adók. 

Ha a szolgálat megengedi, a szolgálati uta
zások akként rendelendők el, ~ogy ily napok az 
utazás tartam ába ne essenek. A már megkezdett 
utazás megszakítását az ilyen napok nem indo
kolják. 

Ha az ügyködés tartamára elkerülhetetlenül 
vasárnap, vagy munkaszünetnek nyilvánított ün
nepnap esik és a kiküldött ezeken a napokon srol
gálati ténykedés t nem folytathat, a kiküldött nem 
számíthat fel napidíjat, abban az esetben, ha ál
lomáshelyére való visszatéréssel és a kiküldetés 
helyére való visszautazással járó költségek keve
sebbet tesznek ki, mint a napidíj. Ebben az eset
ben csak utazási költséget lehet felszámítani. 

Ezek a megszorítások a szemleutazásokra nem 
vonatkoznak. Szemleutazások alkalmával a napi
díjnak a szemlementes napokra való felszámítá
sára nézve továbbra is a es.-7. jelzetű utasítás 
1. § 2-ik pontjában foglalt határozványok az 
irányadók azzal a megszorítással, hogyha a szem
lélő a szemleállomásról állomáshelyére tényleg 
visszautazik és az oda- és visszautazás költségei 
kevesebbet tesznek ki, mint a napidíj, úgy csak az 
útiköltségeket lehet felszámítani. 

A hivatalos kiküldetés ek alkalmával felmerüIt 
kiküld e tés i illetményekről, illetőleg az átköltözkö
dések alkalmával felmerüIt átköltözködési illetmé
nyekről utazási számadast kell szerkeszteni. 

Az utazási számadást az utazás befejezte után 
legénységi állományú egyének 8 nap, rangosztályba 
sorolt havidíjasok pedig 14 nap alatt kötelesek 
az elszámolásra hivatott gazdasági hivatalnak be
nyujtani. 

Elkésve beadott utazási számadások csak a 
m. :kir. belügyminiszter engedélye alapján szá
molhatók el. 
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A kiküldött csendőr részére az utazás megkez
dése előtt legfeljebb három nappal az előrelát
hatólag felmerülendő kiküIdetési illetményeket 
meg nem haladó összegű útielőleg adható. 

Ha az elrendelt utazás bármily oknál fogva 
elmarad, az esetleg kiszolgáltatott előleg egy ösz· 
szegben haladéktalanul visszatérítendő. 

Az utazási számadáson mindenkor fel kell 
tüntetni, hogy vétetett-e fel és mennyi útielőleg és 
me ly pénztárból. 

Az utazási számadashoz a hivatalos kikülde
tésre vonatkozó rendeletet eredetben vagy hiteles 
másolatban csatolni kell. 

Egy hónapnál hosszabb ideig tartó hivatalos 
kiküldetés esetén minden hónap végével külön 
utazási számadás szerkesztendő. 

Szemleutazások alkalmával a jóváhagyott 
utazási terv és a szemleutazást elrendelő parancs 
csatolandó az utazási számadáshoz. 

Az utazási számadásban pontosan fel kell 
tüntetni a vonat vagy hajó elindulásának és meg
érkezésének napját és óráját. Vasúton, hajón tör
tént · utazások alkalmával a menetIevél az elindu
láskor visszautazásnál szintén, az állomás bé
lyegzőj ével ellá tandó. 

Ha az utazás tengelyen történt, az utazási 
számadásban fel kell tüntetni kilométerekben a 
tengelyen megtett út hosszát és meg kell ne
vezni az utazas alkalmával érintett nagyobb, 
közbeeső helységeket. 

A kiküIdő parancsnokság parancsnoka köte
les a beterjesztett utazási számadáson igazolni, 
hogy a kiküldött által eltöltött idő helyesen 
használtatott-e fel, hogy az utazás a parancs
nak meg-fplolőr>n telie~íttetett-e és hogy az esetleg 
használt drágább közlekedési eszköznek az igény
bevétele jogosult volt-e. 
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Egy napot meg nem haladó szolgálati uta
zások tartama a kirendelő parancsnok (főnök) 
által a kirendel és alkalmával mindenkor előre 
megállapítandók. 

A málha (átköltözködési ingóság) és az eset
leges szolgálati poggyász szállításából felmerült 
kiadások a forgalmi vállalatok által, a megtör
tént fizetésről kiállított igazolással (vasúti szál
lításoknál a szállítási lajstrommal, fuvarlevéllel) 
nyugtáz ás sal és hasonlókkal igazolan~ók. A ;,as
úti hajó személyviteldíiak és a maganpoggyasz
vit~ldíja nem igazolandók. Ezen '6zemély- és ma
gánpoggyászviteldljak az utazás idején é::vény
ben levő vasúti és hajózási díjszabás tételeI alap
ján minden okmányozás nélkül számolandók el. 

Egy időben csak egy fajta utazási illeté~ 
számítható fel, még pedig mindig a nagyobb kl
méretű (pl. ideiglenesen vezényelt csendőrnek 
arra az időre, amikor vezényelt~tési pótdíjat él
vez, vezénylési pótdíj ra igénye mncsen.) 

Utazúsi költségtérítés. 

Az utazási költségtérítés kiszabatának meg
állapításánál fontos körülményt jelent az a tény. 
hogy az utazó csendőrsze:tpély rendszeres~tett 
összes illetményeinek élvezetében marad, tehat a 
térítésnél csakis az utazással egybekötött több
költség térítéséről lehet szó. 

A napidíiak rendeltetése tehát: 
a) a személyek ideiglenes szállásának költ

ségeit (lakás, f~tés, ~!lágít~s" kis~olgálás" bér
kocsidíj ) fedezm a kozbeeso allomasokon es az 
ü!<vködés helyén: vagy az ágyhasználati díjat 
fedezni a hajón (vasúton) való utazás alatt; . 

b) az élelmezésből folyó többköltség fedezese ; 
e) az utazók szolgálatával összefüggő egyéb 

személyes kiadásainak fedezése. 
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ügyködési utazások alkalmával illetékes: 

1. Az útiköltség térítés, vagyis a vasút, hajó, 
posta, előfogat stb. viteldíj a az utazó saját sze
mélye és az illetményszerű magánpoggyász után. 

II. Na1Jidíj, az élvezett havidíjhoz (havi
zsoldhoz) képest a következő kiszabatban: 

Altábornagy részére napi . 
Tábornok 
Ezredes 
Alezredes 
őrnagy 
Százados 
Főhadnagy 
Hadnagy és 

zászlós 
Alhadnagy 
Tiszthelyettes 
Törzsőrmester " 
őrmester 
Csendőr 
Próbacsendőr 

22.-P 
20.-
18.-
16.-
14.-
12.-
11.-

10.-
8.-
8.-
6.50 " 
6.-
3.50 " 
2.-

Huszonnégy órát meg nem haladó szolgálati 
utazások esetén tekintet nélkül arra, hogy a kikü]
detéi'nek a tartama egy vagy két naptári napra 
terjed, ha az elindulásnál igénybe vett vonatnak, 
vagy hajónak menetrend szerinti indulási ideje 
és a visszautazásnál igénybevett vonatnak vagy 
hajónak menetrend szerinti érkezési ideje között: 

a) hat óránál nem több idő telt el, napidíj 
felszámításánál egyáltalában nincsen helye; 

b) hat óránál több, de nyolc órán ál kevesebb 
idő telt el, a napidíjnak csak egynegyedét lehet 
felszámítani; 

e) nyolc órán ál több, de tizennyolc óránál ke
vesebb idő telt el, a napidíjnak csak a felét lehet 
felszámítani ; 
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d) tizennyolc órán ál több, de huszonnégy 
óránál kevesebb idő telt el, a teljes összegü, vagyis 
egy egész napidíjat lehet felszámítani. 

'!'öbb naptári napra terjedő ügyködési utazás 
esetén is a fenti b) és e) alpontokban foglaltakat 
kell alkalmazni abban az esetben, ha a kiküldött 
naponként állomáshelyére visszatérhet és ha az 
egyszeri oda- és visszautazással járó utazási kolt
ség kevesebb, mint az egy napra eső napidíj nak 
a fele. 

Erre nézve a kirendelési parancsban kell 
utasítást adni, mely azonban csak abban az eset
ben adható, ha az állomáshelyre való visszatérés
nél igénybe veendő vonatnak, vagy hajónak me
netrendszerinti érkezési ideje és akiküldetési 
helyre való visszautazásnál igénybe veendő vonat
nak vagy hajónak menetrendszerinti indulási ideje 
közötti időtartam a 12 órát meghaladja. Abban 
az esetben tehát, ha a kiküldött az állomáshelyére 
naponként visszatérve, ott csak 12 órán ál rövidebb 
időt tölthetne, a naponkénti visszatérésre nem kö
telezhető. 

III. Esetenkint felszámítható: 
a) a 10 kg-on felüli súlyú szolgálati pod

gyásznak a közlekedési vállalatokhoz (eszközök
höz), azoktól és azok között való átszállításából 
származó kiadások fedezésére 30 kg-ig 2.72 
pengő, 30 kg-on felüli súlyú szolgálati podgyász
nál 5.44. penbő; 

b) a 10 kg-on felüli súlyú szolgálati pod-
gyíisz szállítási díj a. 

Olyan szolgálati utazások esetében, amikor 
az utazás tartamánál fogva napidíj nem számít
ható fel, de viszont a kirende!t csendőrnek a ren
des állomás áról való távolléte (vezénylése) 48 
órán ál tovább tart, a kirendelt coendőr J'13n-íin
podgyászának a vasúti (hajó) állomásra és állo
másról történt szállításából felmerült költségeinek 
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fedezésére, tekintet nélkül a magánpodgyász sú
lyára, 2.72 pengő szállítási díj felszámítható. 

Költözködési utazásoknál illetékes: 

I. az útiköltségtérítés, vagyis a vasút, hajó, 
posta,kivételesen előfogat viteldíj a úgy az át
helyezett saját személye, a családi pótlék élveze
tében álló családtagok és a megengedett számú 
szolga (háztartási alkalmazott) után. 

II. Szállítási díj eímén a málhának (átköltöz
ködési ingóságnak) vasúton, hajón vagy tenge
lyen való szállításából, továbbá bútorszállító
kocsi használata esetén az üres bútorszállító
kocsinak a szállítóhoz való visszaszállítá"ábóI 
eredő tényleg fizetett összeg. 

III. Atköltözködési átalány. Az átköltözkö
dési átalány kiszabata: 

1. Nőtlen (családi pótlékban nem rés2'E'sillö 
özvegy, vagy elvált) csendöregyének részére: 

a) akiknek havi felmondásos albérleti, vagy 
akiknek természetben kiutalt hasonló minőségű 
lakásuk van, félhavi havidíj, illetve havizsold ; 

b) akiknek negyed- (fél-, egész-) éves felmon
dásos főbérleti lakásuk van, vagy akiknek a 
jelenlegi mostoha lakásviszonyok folytán csak al
bérleti lakásuk van, azonban saját bútorzattal 
rendelkeznek, egyhavi havidíj, illetve havizsold 
jár. 

Nőtlenek részére tehát egyhavi havidíjnak, 
illetve havizsoldnak megfelelő átköltözködési á ta
lány azon esetben illetékes, ha az illetők beiga
zolják azt, hogy: 

negyed- (fél-, egész-) éves felmondásos főbér
leti lakásuk volt; vagy azt, hogy: 

legalább is egy ágy, egy szekrény, egy asztal 
és négy székből álló, saját tulajdonát képező bú
torzattai rendelkeznek. 
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Mindkét feltétel együttes fenn forgása, vala
mint a bútorzatnak az új állomáshelyre való szál
lításának az igazolása tehát nem szükséges. 

A felszámítás a közvetlen előljáró parancs-
nokságnak írásbeli igazolványával okmányo-
landó. 

2. A nős, özvegy vagy elvált és 
a) egy vagy két családi pótlékban részesülö 

csendőregyének részére kéthavi havidíj , illetve 
havizsold; 

b) kettőnél több családi pótlékban részesülő 
csendöregyének részére háromhavi havidíj, il-
letve havizsold jár. . 

Laktanyaszerű elhelyezésben levő nőtlen le
génységnek költözködési utazása (áthelyezése, tar
tós verenylése) alkalmával az útiköltségtérítésre, 
málháiának az állomásra ki- és be-, valamint át
szállításából tényleg felmerült és hitelesen (fu
varlevél, hatóságilag igazolt nyugta) igazolt költ
ségeire van igénye. Ezenkívül, ha a régi állomás
helyről való elindulás és az új állomáshelyre való 
beérkezés között 24 óra, vagy ennél kevese]}b idő 
telt el, a~kor, tekintet nélkül az útban töltött 
időre - órák számára - egy napidíj, 24 órán túl 
pedig kettő napidíj illetékes. 

Az átköltözködési átalány rendeltetése: 
a málha (átköltözködési ingóság) vasút- vagy 

hajóállomásra való ki- és befuvarozása és átra
kása, a felmerülő helyi bérkocsidíjak; 

a közbeeső állomásokon az ideiglenes, átvo
noló szállás (hajón a1J ágyhasználati díj) költsé
gei; az élelmezésből folyó többköltség és egyéb 
személyes kiadások; 

a málha (átköltözködési ingóság) száIIításá
ból felmerülő többköltség (bútorszállítókocsik 
stb. igénybevétele esetén csomagolás és a bútor
száIIítókocsi használatai, iIletve kölcsöndíja) , 
biztosítási díjak és a bútorzatban előforduló ká
rok stb. fedezése. 
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Az átköltözködési költségekről utazási szám
adás mindenkor szerkesztendő. 

Ha az áthelyezett nagy málháját (átköltöz
ködési ingóságát) bármilyen oknál fogva nem 
szállítja át, akkor az utazási számadásba csakis 
az útiköltségtérítés és az átköltözködési átalány 
számítható fel. 

Helyi átköttözködéseknél az átköltözködéssel 
járó költségek fedezésére a felsorolt átköltözkö
dési átalány fél összege illetékes, kivéve ha az 
átköltözködés ugyanazon laktanya területén fekvő 
egyik épületből a másikba, vagy ugyanazon épü
~et~en egyik emeletről a másikra, vagy ugyanazon 
epulet ugyanazon emeletén, földszint jén lC"',ü 
egyik lakásból a másikba történik az átköltözkö
dés, mikor is a szabályszerű átköltözködési áta
lány egy negyede illetékes átköltözködési költség 
gyanánt. 

Külföldi utazások. 
A külföldre szóló hivatalos kiküldetéseknél : 
a) Minden egyes esetben a minisztertanács 

hozzájárulását kell kieszközölni. 
b) Ugyanabban az ügyben akár egy, akár 

több központi vagy egyéb hatóság (parancsnok
ság) részéről csak az esetben lehet egynél több 
személyt kiküldeni, ha azt a kiküldetés fontos- ' 
sága feltétlenül megkívánja. 

e) Külföldre csak oly személyek küldhetők ki 
akik kellő nyelvismerettel rendelkeznek, illetőleg 
a kiküldetés céljának eléréséhez szükséges nyel
vet bírják. A külföldi szolgálati utazások alkal
mával felszámítható illetményeket az utazást el
rendelő . rendelettel esetről-esetre közlik. 

Helyi ügyködések alkalmával járó illetmények. 
Helyi ügyködések alatt az egyes csendőr

személyeknek a szolgálati hely 15 lan-nyi körle
tén belül, de a hivatalos helyiségtől (ideiglenes 
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szállástól) távol teljesített szolgálati (hivatalos) 
ténykedések értendők. 

N em tartoznak a helyi ügyködés fogalma 
alá azok a szolgálati ténykedések melyek után 
'Vezénylési pótdíj számítható fel. ' 

Budapest székesfőváros területén teljesített 
s~.rgős ,k~rendel~,sek al.kalmá~a~, ha a távolság a 
kllndulasl hely tol a kirendeleSI helyig a legrövi
debb úton számítva 2 kilométert meghalad 68 
fillér viteldíj számítható fel. ' 

Ha a csendőr állandó állomáshelyének 15 ki
lométernyi körletén belül helyi ügyködést teljesít 
és .. a kirendelé~ idő,t~rtama ~ parancsnok (főnök) 
elozetes megallapltasa szermt - az elindulástól a 
visszaérkezésig számítva - hat órát meghalad 
akkor az elől megállapított napidíj felszámítható: 

Vezényeltetések alkalmával jár6 illetmények. 

Minden vezénylés vagy szolgálattételre való 
beosztás 

a) vagy ideiglenes, 
b) vagy tartós. 
Ideiglenes vezényeltetéseknél, legyenek azok 

a~ár tis,~t,~' vagy leg.énységiek, a vezényeltek kö
z~! a I}osokne~, a mmdenkor, megállapított napi
dlJ felere, a notleneknek pedIg a napidíj egy ne
gyedére van ig0nyük. 

Ideiglenes vezényeltetéseknél, a vezényeltetési 
pótdíj élvezete legfeljebb három hónapig terjed
h~t. Három hónapon túl terjedő vezényeltetés 
mmden körülmények között tartósnak minősí
tendő. 

Indokolt szükség esetén, ha az ideiglenes ve
zényeltetés szükségessége a három hónapot mégis 
meghaladná, a nősök részére a pótdíj további en
gedélyezése végett a m. kir: belügyminiszterhez 
felterjesztés tehető. Az így folytatólag élvezendő 
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pótdíj semmi körülmények között sem haladhat ja 
meg az addig élvezett pótdíj fele összegét. 

A tartós vezényeltetés illeték szempontjából 
az áthelyezéssel egyenlő. 

Vezénylési p6tdíj. 
, V,~zénylési pótdíj minden olyan külszolgálat 

utan Jar, melyet a legénységi állományú csendőr
egyén 12 órán túl terjedőleg állomáshelyétől tá
vol telj esí t. 

Kiszabata minden befejezett 12 óra után: 
Alhadnagy és tiszthelyettes rés'zére 1.40 p 
Törzsőrmester és őrmester részére. 1.20" 
Csendőr részére ...... 1.- " 
Próbacsendőr részére .. . -.70 " 

Külszolgálat alatt értendő: 
a) mindennemű - szolgálati lappal vezényelt 

j árőrszolgála t; 
b) céllövészetre való összpontosítás; 

, "e), a közrend ~s közbiz~onság helyreálIítása 
celJabol, vagy egyeb okokbol való összpontosítá
sok - az összpontosítás tartamára; 

d) szakaszparancsnokok . rendes és meglepő 
szemleutazásai ; 

~) ~zakaszparaJ:~snokok mindazon szolgálati 
utazasal, melyek saJat szakaszuk területén a köz
bizto~sá$i szolgála,t é:d~~ében tétetnek (járőr
ellenorzes, nyomozas, ol'jaratok portyázása stb.). 

Ha a szakaszparancsnok saját szakaszán kí
vül egy másik szakasz ideiglenes vezetésével is 
megbízatik, ezen ideiglenes szakaszának területén 
a kö~biz~onság! s.z~lgála~ érdekében teljesített 
s~ol,galat! utazasa~ llletmenyek szempontjából úgy 
biralandok el, mmtha saját szakasza területén 
ügyködne. 

Ezen szolgálatok után a vezénylési pótdíj az 
állomástól való elindulás időpontjától a bevonu
lás időpontjáig minden teljes 12 óra után ille
tékes. 
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A vezénylési pótdíj rendkívüli zavarok 
miatti összpontosítások, árvizek, járványok alkal
mával történő kivezénylések idejére a belügymi
niszter által 50 % -kal felemelhető. 

Kísé't'e ti díjak. 
Futárok utasok, postakocsik és kincstári 

pénzszállítmányok a csendőrség' által kísérendők, 
ha a csendőrség erre felszólíttatik. 

Ezek kíséretéért a fedezetet igénybevevők 
r.észéről kilométerenként minden egyes csendőr 
részére 27 fillér kíséreti díj fizetendő . 

Ezen kíséreti díjak esetről-esetre közvetlenül 
a csendőrt kivezénylő örsparancsnok nyugtájára 
fizetendők ki, mely összeg a kíséretet teljesítő 
csendőrnek kézbesítendő. 

Éjnek idején történendő kíséretért szintén 
ezen díjak járnak és a fentieknél nagyobb összeg 
nem követelhető. 

A visszautazásnál kíséreti díj fizetésének he
lye nincsen, kivéve, ha a visszajövetelkor i,~ k~sé
ret eszközöltetik, mely esetben ugyanazon dlJ ~Ize
tendő, mint amilyen összeg az odamenetkor fIzet-
~~ . 

Ha a kíséretre két vagy több csendőr veze
nyeltetett, akkor ezek részére a visszatérés, fel
téve, hogy ez nincs kísérettel .~s~~ekötv~, ahol ~e
hetséges, más úton, a rendes Jarorszolgalat telJe
sítése mellett irandó elő. 

Ha ily kíséret azonban csak egy csendőrből 
állott, akkor ennek a legrövidebb úton kell ör"ére 
visszatérni. 

V. 
Különfélék. 

Személyi p6tlék. 
Az illetményrendezéssel kapcsolatban meg

történhetett, hogy egyesek az új illetmények sze
rint kevesebb összegü havi összilletményt kaptak 
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volna, mint amennyit a régi illetmények mellett 
élveztek. 

Ezek részére átmenetileg személyi pótlék en
gedélyeztetett. 

A személyi pótlék - az 1930. évi július hó 
elsejei állapot figyelembevétele mellett ugyan
olyan összegben lett megállapítva, mint amilyen 
összeg az illető csendőregyén hátrányára a régi 
és új illetmények közötti különbözet szerint mu
tatkozott. 

A személyi pótlék ezen összegben mindaddig 
folyósíttatik, míg az igényjogosultság fennáll és 
előléptetés vagy a családi pótlékra igényjogosult 
családtagok számának csökkenése annak leszállí
tását np.m teszi szükségessé. 

Előléptetés, valamint a családi pótlékra 
igényjogosult családtagok számának csökkenése 
esetén ezen változás napját követő hó l-től 
kezdve a személyi pótlék az új rendfokozatra, il
letve a családi pótlékra igényjogosult családtagok 
csökkent száma után megállapított kiméretben jár. 

Az élvezett családi pótlékok számának csök
kenése esetén a személyi pótlékot ugyanolyan 
összeggel kellleszállítani, mintha az illető csendőr
egyén a régi illetmények szerinti ideiglenes pót
lék élvezetében állana. 

Ha azonban az említett változások bármelyike 
a hónap első napjára esik, úgy már erre a hó
napra is a változásnak megfelelően megállapított 
összegű személyi pótlék folyósítandó . 

Athelyezés esetén a személyi pótlék az új 
állomásra való bevonulást követő hó l-től kezdve 
az illető állomásnak megfelelő kiszabatban álla
pítandó meg. 

Azoknak, akik személyi pótlék élvezetével 
egybekötött rendfokozatba az illetményrendezés, 
vagyis 1930. évi július hó l -je után neveztettek 
ki, személyi pótlék nem illetékes. 
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A családi pótlékra igényjogosult családtagok 
számának az illetményrendezés, vagyis 1930 Jú
lius hó l-je után való emelkedése, továbbá a csa
ládi pótlékra való igényjogosultság újbóli elnye
rése a fentiek szerint megaJlapított, illetve leszál
lított személyi pótlék felemelését nem vonja 
maga után. 

A személyi pótlék az igény jogosultaknak a 
hó elsején egy összegben előre kifizetendő. 

A személyi pótlékra való igény: 
aj fogyatéki esetben a fogyaték havának 

végével; 
b) személyi pótlék élvezetével egybe nem kö

tött rendfokozatba jutás esetén pedig az előlép
tetés végével, ha pedig ez a hó első napjára esik, 
az előző hó utolsó napjával szűnik meg. 

Közlekedési segély. 

Azon t~nyleges szolgálatot teljesítő csendőr
egyének részére, akiknek a lakása a szolgálati 
beosztásuktól, hivatalos helyiségüktől 4 kilomé
terre vagy ennél távolabbra van és részükre la
kás 4 kilométer körleten belül az illetményszerű 
lakbérért nem bérelhető, abban az esetben, ha 
olcsó közlekedési eszközök (villamosvasút) ren
delkezésre nem állanak, a m. kir. belügyminisz
ter által közlekedési segély engedélyezhető. 

A közlekedési segély összege az egyszeri oda
és visszautazásra jogosító igazolvány árával 
egyenlő. 

Ezen segély engedélyezése iránti kérelemhez 
csatolandó: 

a) az illetékes csendőrparancsnokság abbeli 
igazolványa, hogy kérelmező részére természet
beni lakás kiutalható nem volt; 

b) a helyi polgári hatóság igazolványa arról, 
hogy illetményszerű lakás 4 kilométer körleten 
belül nem, bérelhető; 
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o) a lakás és 'hivatalos helyiség, szolgálati 
beosztás közötti legrövidebb távolságot - járható 
utat - igazoló hatósági igazolvány. 

Egyenruházati járulék. 

A rangosztályba sorolt hivatásos havidí
jassá elsőízben kinevezett egyéneknek kinevezte
tésük alkalmával természetbeni ruházatra, ha 
pedig ezzel el nem láttatnak, ruházati járulékra 
van igényük. Az egyenruházati járulék kiszaba
tát a belügyminiszter esetről esetre rendeletileg 
állapítja meg. 

Sérülési pótdíj. 

Ténylegességi illetményeket élvező, vagy 
ténylegességi illetményekre való kiegészítéssel al
kalmazott rangosztályba sorolt havidíjasoknak 
az 1921. évi XXXII. t.-C. 22-29. §-aiban szabá
lyozott esetekben járó és a felülvizsgálóbizottság 
javaslatára odaítélt sérülési pótdíj - méltány
lá st érdemlő esetekben és ha azt a vagyoni vi
szonyok is indokolják - engedélyezhető. 

Mérsékelt árú dohány. 

Minden legénységi állományú csendórnek, 
de csakis saját személye részére havonként és 
fejenként 8 csomag mérsékel t árú pipadohányra 
van igénye. Azon csendőrök számára, akik nem 
dohányozók, ily dohány fel nem vehető. 

Életmentésért és· hullakifogásért járó jutalomdíj. 

A nyilvános halálos veszélyből, saját élete 
kockáztatásával megmentett minden egyes em
berért a megmentőnek 30 pengő jutalomdíj jár. 

Hullának vízből való kifogásáért munka-, 
illetőleg jutalom díj gyanánt, minden egyes hul
láért 10 pengő illetékes. 
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Kórházi ápolásm való igény. 

Tényleges állományú és várakozási mét
ményekkel szabadságolt csendőr havidíjasok, to
vábbá legénységi állományú egyének, valamint 
mindezeknek olyan családtagjai, akik utan a csa
ládfő családi pótlékban részesül, megbetegedésük 
esetén honvéd- és közrendészeti (katonai), állami 
vagy közkórházba való felvételre igényt tarthat
nak . 

Honvéd- és közrendészeti (katonai) kórház
ban való gyógykezeltetés esetén a felmerülő 
gyógy- és ápolási díjból a beteg, illetőleg a csa
ládfő által a táblázatban foglalt térítés fizetendő 
- a kórház állomáshelyére megállapított honvéd
ségi közétkezési pénzben kifejezve. 

'!I A családfő Családi II I~azolt közös -
II me~betege- p6t1ékban háztartásban élo 

Rendfokozat dé_eesetén J' szesu o tá é 'ólét" II I 
é "1- egyéb c"aládtag 

saját sze- családtag I ~ .n n J?l , 

I 
mélye után után mInIszter, .enge-

dély alapján* 
Altábornagy 

'Iábornok 

Ezredes 

Alezredes és 6, nagy 1'/4 1 

Százados, főhad- ~ nagy. hadnagy és 1 1 
zász 6s 

I-N...:ö=s==.le..:.g=-é-ny-S-é-g--If--
1
---..1 '/. 1------1 

lásd a l 
Nőtlen legény. ég szövegben /2 

• Ezen kedvezményben a miniszter esetenkinti en
gedélye alapján csak a tényleges áll0!Dányú cse~d6r
rel közös háitartásban élő alább megJ elolt szemelyek 
részesíthetők: 

al a csendőr atyj a és anyja; 
bl azon gyermekek, kik után családi pótlék nem 

illetékes, flúk, ha testi vagy szellemi törődöttség kö-
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A felmerülő többköltség a javadalmazás ter
hére számolandó el. 

N őtlen legénységi állományú egyénektől a 
saját személyük után felmerülő gyógy- és ápolási 
költségek fedezésére igénybeveendő a csendőr
ségi pótdíj és az élelmezési pénzátalány. 

Ezek részére tehát csakis az illetményszerű 
zsold, esetleg családi és személyi pótlék fize
tendő ki. 

Ha a nőtlen csendöregyéntől levont összeg 
nem fedezi a honvéd- és közrendészeti kórházban 
felmerült költségeket, akkor a nem fedezett rész 
a javadalmazás terhére számolandó el. Ha 'pedig 
a levont összegből a kórházi költségek kifizetése 
után maradvány lenne, akkor a maradvány a 
csendőrnek visszafizetendő. 

A csendőrségi szolgálat teljesítése alkalmá
val önhibáján kívül sebesül vagy sérül meg vala
mely legénységi állományú csendőregyén és en
nek következtében kerül gyógykezelés alá, akkor 
úgy a kórházi, valamint a kórházon kívüli gyógy
kezeltetés, ápoltatás és esetleges utazási költségei 
·a kincstár terhére felszámítandók. 

Az első felszámításhoz mindenkor a kivizs
;'áló részletes jelentés csatolandó. 

Gyógyszerekre való igény. 

A tényleges állományú és várakozasi illeték
kel szabadságolt c3endőrségi egyének jogosítva 
vannak saját személyük, továbbá azon családtag
tagjaik számára, akik családi pótlékot élveznek 

vetkeztében teljesen munkaképtelenek, leányok, ha 
hajadonok, özvegyek, vagy elválta~; .. 

cl elvált, vagy özveg~, vagy haJadon n~,tdstvér az 
esetben, ha a csendőr notlen, elvált v.agy 07:vegy. 

Valamennyinél a kedvezmény odaItélésének alap
feltétele, hogy semminemű ella,tással. jövedelemmel 
vagy keresettel sehonnan sem btrnak. 
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azon esetben, ha a gyógykezelés kórházon kívül 
történik, a katonai gyógyszerárszabványban fel
sorolt gyógyszereket a meghatározott ártérítés 
mellett a katonai, vagy ilyennek helyben nem lé
tében polgári gyógyszertál'ból hozatni, a vonat
kozó vényre a renctelőorvos az igényjogosult ne
vét, rendfokozatát, csapattestét, esetleg lakcímét 
és hogy a rendelt gyógyszer a szorosan vett 
gyógykezeléshez tartozik, feljegyezni köteles. 

Ahol katonai gyógyszertár van, a gyógysze
rek onnan szerzendők be és csak abban az eset
ben hozhatók polgári gyógyszertárból, ha a ren
delt katonai gyógyszerárszabványban felsorolt 
gyógyszerek a katonai gyógyszertárban nem kap
hatók és ezen körülmény a katonai gyógyszertár 
által igazolva van. Az így felmerül t gyógyszer
költségek a kerületi parancsnokságok engedélye 
alapján a javadalmazás terhére elszámolhatók. 

Illetményelőleg . 

Tényleges szolgálatban álló olyan tisztek, 
altisztek közül az őrmesterek és annál magasabb 
rangúak részére, akik betegség, vagy családi kö
rülmények, vagy anyagi csapások folytán ön_o 
hibájukon kívül szorult anyagi helyzetbe jutnak 
és akik szolgálatuknak minden tekintetben meg
felelnek, kérelmükre egyhavi vagy kéthavi havi
díjuknak, havizsoldjuknak megfelelő kamatmen
tes illetményelőleget engedélyezhet a m. kir. bel
ügyminiszter. 

örmesterek és annál magasabb rendfoko
zatú legénységi állományú egyének csak akkor 
részesülhetnek illetményelőlegben, ha két tanu 
által aláírt nyilatkozatban beleegyeznek abba, 
hogy a megállapított részletek a havizsoldjukból 
levonassanak. 

Kéthavi illetményelőleget csak egészen kivé
telesen olyan esetekben lehet engedélyezni, ami-
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kor a kérelmező orvosi bizonyítvánnyal, vagy 
egyéb elfogadható módon igazolja, hogy a ket
havi előlegre feltétlenül SZÜKsége van. 

Az egynavi illetményelőleget hathavi, a két
havi előleget pedig tizenkettŐhavi egyenlő és egy
másután következő részletben kell visszafizetni. 

új abb illetményelőleg semmi körülmények 
között sem engedélyezhető mindaddig, amíg a 
korábban engedélyezett előleg visszafizetésére 
hat, illetőleg tizenkettő hónap le nem telt még 
akkor sem, ha a korábbi illetményelőleg a visz
szafizetésre megállapított hat, illetőleg tizen
kettő hónap letelte előtt fizettetik vissza. 

Vasúti menetdíjkedvezmény. 
A kedvezményes köztisztviselői vasúti menet

jegy váltás ara Jogosno arcKepes ,igazolvanyra 
igeuYJogol:lultak a tenyleges, nyugdlJ<t.s es kegy
dlJas Ul:lzteK, a legénysegl állomallyuak kÖZUl az 
alnadnagyoK, tiSztllelyettesek, törzsormes,terek é.s 
őrmestereK, valammt ezeKnek azon c:;alacttagJal, 
akik után családi pótlékra van igénylik. 

A nyugdíj as és kegydíj as legenységi, állo
mányú egyeneK közül azonban ezen 19azolvanyra 
csak aZOKnak van igényük, akik őrmester vagy 
annál magasabb rendfokozatúak és e,~látási dí~a}k 
- nyugdíjuk - is ennek megfeleloen folyoslt
tatnak. 

Igény jogosultak továbbá a felsoroltaknak 
nyugdíjas vagy kegydíjas özvegyei, valamint 
ezeknek nevelési járulékban, életjáradékban vagy 
kegydíjban részesülő gyermekei, úgyszintén ~~
velési j árul ékban, életjá:-adékban vag~ kegydlJ
ban részesülő szülőtlen arva gyermekelk. 

A köztisztviselői vasúti menetdíjkedvezmény 
mértéke jelenleg a tén~leg has~n.ált ko<;siosz,tály 
rendes menetdíja 50%-aban (feljegy) allapltta
tott meg. 

• I 
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Egyéb legénységi állományú csendőregyének 
szabadságolási igazolvány alapján a szabadságo~ 
lási igazolványban feltüntetett helyekre és visz
sza saját személyükre az elől jelzett köztisztvise
lői kedvezményes menetjeggyel utazhatnak. 

D1'ágasági pótlék, 

Ha rendkívüli drágasági viszonyok vala
mely örs élelmezését szokatlan költségessé te
szik, az örs rendes szolgálati úton li m, kir, bel
ügyminisztertől drágasági pótlékot kérelmezhet, 

Nyugdíjjárulék. 

Tényleges szolgálatot teljesítő havidíjat 
vagy havizsoldot élvező csendőrség'i egyének 
nyugdíjjárulékot tartoznak fizetni. E járulék a 
rangosztályba sorolt havidíjasoknál a nyugdíj 
megállapításánál beszámítható illetményeknek 
1lh (másfél), a legénységi állományú egyének
nél 1 (egy) százaléka. 

A nyugdíjjárulék havi előzetes részletekben 
hivatalból lesz levonva. 

Temetési járulék és temetési segély. 

Az 1921. évi XXXII. t.-c. (katonai nyugdíj
törvény) hatálya alá tartozó c&endői'ségi rang
osztályba sorozott havidíjasok (ti.3ztek) elhalá
lozása esetén a hátramaradottaknak, illetőleg 
azoknak, kik a temetés költségeit saját vagyo
nukból fedezték, vagy pedig - ha a temetésről 
másként történt gondoskodás - azoknak, akik 
az elhaltat a halálát megelőző utolsó betegségé
ben ápolták : temetési járulék illetékes. 

A temetési járulék maximális mérve a tény
leges állományú rangosztályba sorozott havidíja
sok elhalálozása esetén az elhalt által legutóbb 
élvezett nyugdíjba beszámítható illetmény két-
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~zeres ,összege, a nyugállományú és vá1'akozási 
zllet,m,e,nnyel 8za~ad8ágolt rangosztályba sorolt 
haVldlJasok elhalalozása esetén pedig az elhalt
n~,k az ,elhalálo~ás hónapjában járt havi nyug
dlJnak, Illetve varakozási illetménynek és az eset
leges családi pótléknak a kétszerese, 

, Az 1912. évi ,LXV. t,-c. (polgári nyugdíj tör
veny)" hatalya ala ,tar~ozó legénységi ailomanyú 
csendo:egyen elnalalozasa esetén az igénYJogo
sult reszere temetési segély jár. 

, A temet~si segély alapja úgy a tényleges, 
mmt a nyugaliomanyú egyén elhalálozása esetén 
ezidőszermt 14.000 paplrkoronának megfelelő 
(1.12) ,egy pengő 12 fillér. Ehhez az összeghez 
esetenkint hozza kell adni annak a betegsegé
lyezési járuléknak (jelenleg a nyugdíjba beszá
míth~tó j~vadalmazás és családi pótlék, illetve 
n,~gal,lo~anyban elhaltaknál a nyugdíj és a csa
ladI potlek 1%-a) 70-szeres összegét, amelyet az 
elhaltnak betegsegélyezési járulék címén fizetnie 
kellett volna, ha a polgári illetményrendszerbe 
tartozott vol!la. Például egy tényleges állomány
ban elhalt tIszthelyettes (2. fiz. fok.) után, aki 
három családtag után élvezett családi pótlékot 
(129.22), Egyszázhuszonkilenc pengő 22 fillér te
metési segély jár (1.12 alap +7.83X70 (182.60 
P fizetés és családi pótlék 1%-ának hetvenszerese 
(=129.22). 

A gazdasági hivatal az igényjogosultnak az 
utalványozható temetési járulék és temetési se
gély erejéig előleget adhat. 

Az özvegy vagy á1'va illetményei. 

A tényleges állományban, vagy az átmeneti 
illetményekkel való nyugállományba helyezés tar
tama alatt elhalt csendőrségi egyének özvegye 
vagy anyátlan árvája (árvái) részére az elhalá-
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lozás napját követő hó elsejétől számított három 
hónapon át mindenkor az illetmények esedékes
ségének napján folytatólagosan ki kell fizetni 
azokat a rendszeres illetményeket, amelyek az 
elhalt részére ez alatt a három hónap alatt jár
nának abban az esetben, ha az még életben 
volna. 

A szóbanforgó rendszeres (várakozási) illet
ményeket külön utalványrendelet bevárása nél
kül ugyanott és ugyanúgy kell számfejteni, el
számolni és az özvegy, vagy anyátlan árvák ke
zeihez kifizetni, mintha az elhalt aszóbanlevő 
három hónap alatt életben volna. 

Az özvegyet megillető nyugdíj, illetve az 
anyátlan árvákat megillető ellátás csak a férj, 
illetve atya halálának napját követő negyedik 
hó első napjától kezdve jár. 

VI. 
Atalánylllotményok. 

Átalány illetmények alatt az időszakonként 
kiutalt olyan pénzeket értjük, melyek meghatáro
zott kiadások rendszeres és kizárólagos fedezésé
re vannak rendelve anélkül, hogy azokról időszaki 
elszámolás beterjesztése követeltetnék. 

A csendőrségnél jelenleg a következő átal á
nyok folyósíttatnak. 

hodai, ír6szer és irodavilágítási átalányok. 

Az irodai, írószer és irodavilágítási átalányok 
kiszabata a következő: 

- • 
N e v e z e t e s e n: 

A kerületi segéd tiszti iroda SZá- II 
mára: 

800 főig terjedő állomány után 
Minden további 50 fő után. 

I 
vagy 50 főt meg nem haladó 
állomány többlet után 

Kónyomdai költségekre a kerü-
leti segédtiszt részére: 

100 örsból álló kerületi pa-
rancsnokságnál 

Minden további örs és különít-
mény után 

Minden egyes osztályparancs-
nokság utan 

A kerületi parancsnok ügyésze 
számára 

A kerületi parancsnok egészség-
ügyi előadója számára 

A törzsgazdasági hivatal szá-
mára: 

800 tő ig terjedő állomány után 
Minden további 50 fő után, vsgy 

50 főt meg nem haladó állo-
mánytöbblet után 

A központi gazdasági hivatal 
számára 

A felszerelési anYhgraktár szá-
mára 
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Alap II Pót 

havi illetmény 

p I f II p I r 

34 80 - -

- - - 46 

23 20 - -

- - - 21 

- - 1 16 

23 20 - -

1 16 - -

34 80 - -

- - - 46 

20 88 - -

20 881 -

11--
21* 
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Nevezetesen 

Az ~sztályparanCSnOkSág sZá- I 
mára: 

200 főig terjedő állománnyal 
b~ró osztályparancsnokságnál o 

300 f6ig terjedő állománnyal bíró 
osztályparancsnokságnál 

Minden további 50 fő után, vagy 
50 főt meg nem haladó álloo 
mánytöbblet után 

Ezenfelül minden alárendelt Örs 
és különítmény után 

Az osztály gazdasági hivatal 
számára: 

200 főig terjedő állománnyal bíró 
osztály gazdasági hivatalnál o 

300 főig terjedő állománnyal bíró 
osztály gazdasági hivatalnál o 

Minden további 50 fő után, vagy 
50 főt meg nem haladó állo
mánytöbblet után 

Ezenfelül minden alárendelt örs 

Alap II Pót 

bavi il etmény 

p p I f 

16 

19 

16 

19 

24 

72 

24 

72 

46 

46 

46 

és különítmény után - - - 1

46 
1-----------~~ __________ I~~ol--~---

A nyomozó osztály parancsnok-

ság számára 18 11°2 f-_-. I-_ 

A rendőrségi összekötőtiszt ré-
szére 8 

A motortiszt részére 

A gyalog- és lovas tanosztály 
parancsnokságok számára az 
osztály parancsnokság számára 
megállapított átalány fele 

A lovas tan alosztály számára 98 

Nevezetesen 

A gyalog tan alosztály számára: 

A tanalosztály parancsonkság 
céljára 

Három hónapig terjedő tanfoo 
Iyamnál minden altiszt után 
egyszér s mindenkorra 

Minden újonc után egyszer s 
mindenkorra 

Hat hónapig terjedő tanfolyam-
nál minden altiszt után egy-
szer és mindenkorra 

Minden újonc után egyszer s 
mindenkorra 

Hat hónapnál tovább terjedő 
tanfolyamnál minden altiszt 
után egyszer s mindenkorra 

Minden újonc után egyszer s 
mindenkorra 

Szárnyparancsnokság számára 5 
iirsig 

Minden tOovoábobi örs után 

Nyomozó a losztály számára (iro-
dai és fenntartási átalány 
együttesen) 

Szakaszparancsnok számára: 
Minden alárendelt örs és külö-

nítmény után (kiYéve a helyi 
örsöt) 

örsirodák számára: 
Az osztályo és szárny parancso 

nokság székhelyér o i o o o 
Kü)örsök és különítménYlIk utáD 
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Alap Pót 

bavi illetmény 

p r p f 

4 64 - -

1 74 - -

- - - 46 

3 48 - -

- - - 46 

5 22 - -

- - - 46 

10 44 - -
- - 1 16 

70 0- - -

- 23 - -

3 48 ~-2 32 - -

I 
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A továbbképző tanfolyamokba berend eIt al
tisztek és csendőrök az irodaátalány felszámítása 
szempontjából ujoncoknak, az örsparancsnok
képző tanfolyamokba berendeltek azonban, az 
irodai átalány felszámítása szempontjából altisz
teknek tekintendők. 

A csendőrfelügyelőség (segédtiszt és ügyész) 
és az állandó tanulmányi bizottság irodai 
és írószer átalányban nem részesül, hanem az 
általuk esetenként beszerzett papír- és írószer
szükséglet költsége a beszerzés szükségességére 
és a kifogástalan átvételre nézve záradékolt 
nyugta alapján a javadalmazás terhére számol
tatik el. 

Az irodai átalányról elszámolás nem veze
tendő, az érdekeltek azonban kötelesek az átalány
ból irodáikat az előírt szükséglettel ellátni. 

Megbetegedésük vagy időleges távollétük ese
tén 'az irodát az akadálytalan továbbvezetéshez 
szükséges kellékekkel és írószerekkel a helyettes
nek átadni tartoznak. 

A helyettes az átvételtől kezdődőleg esedékes 
átalány t felveszi és abból az iroda folyó szükség
letét fedezi, de az ebbeli kiadásokról számadást 
vezetni tartozik. 

Ha az irodai átalányt kezelők állásuktól meg
válnak, illetve áthelyeztetnek, az irodai átalány 
azon hányadát, mely az átadás napja után követ
kező naptól a hó végéig terjedő időre esik, utód
juknak készpénzben átadni tartoznak, az utód 
azonban köteles az elődje ,által már beszerzett s 
tényleg meglévő papiros, nyomtatvány- és író
szerkés7.letét egyesség útján megváltani. 

Elhalálozás esetén a meglévő papír- és író
szerkészlet az átvevő által az árjegyzék szerinti 
értékben átveendő, az átvevőt megillető hányad 
levonása után fennmaradó 'rész pedig az elhalt 
hagyatékához csatolandó. 

327 

Örsirodák és pénztárügyeleti szobák világítási 
átalánya. 

Az örsirodát az örsparancsnok tartozik vilá
gítani, amely célból a téli hónapok alatt (október 
16-tól április 15-ig) havi 2 P 32 f világítási áta
lányban részesü!. 

Ezen átalány havonta elölegesen jár. 
A gazdasági hivataloknál lévö pénztár ügye

leti szob ának éjen át szükséges világításához a 
téli hónapokra 1 P 39 f, .a nyári hónapokra 70 
fillér illetékes. 

Ezen átalány a gazdasági hivatal főnökét 
illeti meg. 

Fűtési átalány. 

A legénységi lakszobák, irodák, iskolaszobák, 
raktári helyiségek, továbbá a pénztári ügyeleti 
szobák fűtési költségeit a csendőrségi javadalma
zás viseli. 

A fűtöanyagjárandóság az illetékszerűen 
igényelhető szobák ablakai számához képest a kö
vetkező kiszabat szerint jár és pedig: 

egyablakos szobára havonként 
kétablakos szobára havonként 
háromablakos szobára havonkét 
négy- vagy többablakos szobára havonként . 
kg tűzifa. 

330, 
440, 
545, 
655 

Az iskolák fűtés ére havonként minden egy
ablakos iskolaszoba után 330, minden két- vagy 
többablakos szoba után pedig 440 kilogramm tűzi
fa illetékes. 

A pénztárügyeleti szoba fűtéséhez minden 
téli hónapra 182 kg kemény tűzifa jár. 

A fűtöanyagjárandóság október 16-tól ápri
lis 15-ig illetékes. Egy köbméter kemény tűzifa 
423 kg-mal, a puhafa 282 kg-mal számítandó. 

Egy és öttized (1.5) köbméter puha fű~őfa 
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egy köbméter kemény tűzi fával tekintendő egyen
értékűnek. 

A fűtési átalány havonta előlegesen jár . 
Az illetékes tűzifa nem szolgáltatik ki ter

mészetben, hanem annak beszerzésére az esedé
kes váltság kifizettetik. 

A váltságolás kiszámítás ának alapjául általá
nosságban az október hóban egy köbméter ke
mény fának a helyi viszonyokhoz mért piaci ára, 
a fuvar, elrakási és vágatási díj hozzászámításá
val állapítandó meg. 

Az ilymódon meghatározott összeg az igény
jogosultaknak előlegesen kifizetendő. 

Fogdák és őrszobák fűtési és világítási átalánya. 

A fogdák fűtési és világítási költségét a 
kincstár viseli, még pedig egy-egy fogdahelyiség 
fűtése !fejében október hó 16-tól április hó 15-ig 
bezárólag naponta 24 fillér, a világításra pedig 
télen és nyáron naponta 12 fillér számítandó fel 
havonta utólagosan a közgazdálkodási, illetőleg 
a közétkezési pénztári bizottság nyugtája alap
ján, de' csak azokra a napokra, melyeken a fogda 
tényleg .el volt foglalva. 

Az okvetlenül szükséges őr- és ügyeleti szo
bák világítás ára egy egész éjjel égő lámpa után 
a téli hónapok alatt 3 P 20 f, a nyári hónapok 
alatt Vedig havi 1 P 60 f világítási átalány szá
molható el a javadalmazás terhére. 

Az ör -és ügyeleti szobák fűtési járandóságát 
esetenként a belügyminiszter állapítja meg. 

Világítási átalány. 

Minden örsön egy, egész éjen át égő lámpát 
kell fenntartani. Az ebből felmerülő k9ltségek 
fedezésére minden nyári hónapra 1 P 6Q f, min
den téli hónapra 3 P 20 f illetékes. 
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Nagyobb épületeknél az okvetlenül egész vagy 
fél éjen át fenntartani szükséges lámpák bizott
ságilag megállapítandók és a b~ottsági jegyző
könyv alapján a felszámítási engedély a belügy
minisztertől kérendő. 

Ott, ahol villanyvilágítás van, az örslakta
nyák külső világítása szintén ezen világítási áta
lányból fedezendő. 

A lovastanalosztályok különös átalányai. 

A lovastanosztályok részére a megállapított 
átalányokon felül még a következő átalányok 
járnak: 

1. Lóápolók bére, egyenként havonta 80 P. 
Ezen átalány csak a tényleg alkalmazott lóápolók 
után illetékes. 

2. Vasalás minden ló után naponta 6 fillér. 
3. Nyeregszerszám tisztántartásához szüksé-

ges eszközökre havonta 6 P. 
4. Nyeregszerszám javítására halvonta 6 P. 
5. Lópaták ápolására zsír havonta 4 P. 
6. Szobák világítására havonta minden szoba 

után 4 P. 
7. Istállók viIágítására havonta 5 P. 

Lóápolási és istálló felszolgálási átalány. 

Ez minden tényleg meglevő ló után naponta 
40 fillérből áll, mely összegből egy lóápoló, vagy 
istállószolga tartandó. 

Azon örsök részére, ahol a tényleg meglevő 
legénységi szolgálati hátaslovak száma hatnál 
kevesebb, ott a hat ló után megállapított lóápolá
si és istálló felszolgálási átalány folyósítandó. 

Ezen átalány havonként előlegesen fizeten
dő ki. 

Ezen átalány csakis azoknak az örsöknek ille
tékes, ahol lovak tényleg vannak. 
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Azon örsök részére tehát, amelyek lovas, vagy 
vegyes örsök gyanánt vannak rendszeresítve, 
azonban lóval bármily okból még egyáltalában 
nincsenek ellátva" ezen átalány nem illetékes. 

Az osztály vagy szárny székhclyére súlyosabb 
betegségek gyógykezelése, továbbá felülvizsgálat, 
vagy egyéb más okokból bevezetett lovak után a 
lóápolási átalány itt is külön felszámítható. 

Lóvasalási átalány. 

A szolgálati lovak vasalás ára minden rend
szeresített 10 urán évente ~a .l:' Jár. 

l!:zen átalányelilleges havi részletekben 
azoknak az örsöknek illetekes, ahol lovak tény
leg vannak. 

A szolgálati lovak vasalásának szabályszerű 
foganatosításáért mindenkor az örsparallcsnok 
személyesen felelős. 

Vízhordási átalány. 

Azon örsöknek, amelyeknek laktanyájában 
ivásra és főzésre alkalmas jó ivóvizet tartalmazó 
kút nincsen és a háztartáshoz szükséges VIZ leg
alább 500 lépés távolságról hordandó a lakta
nyába, vízhordási átalányra van igényük. 

Az átalány összegét az illetékes csendőrkerü
leti parancsnokság indokolt felterjesztése alap
ján a belügyminiszter határozza meg. 

Élelmicikkszállítási átalány. 

Azon örsöknek, melyek állomáshelyén a szük
séges hús, valamint a még megkívántató fonto
sabb élelmiszerek be nem vásárolhatók, élei mi
cikkszállítási átalányra van igényük. 

Az átalány összegét az illetékes csendőr
kerületi parancsnokság indokolt felterjesztése 
alapján a belügyminiszter hat.ározza meg. 
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Gyengélkedőszobaátalány. 

A csendőrkerületi parancsnokságok gyengél
kedőszobái után havi 4 l' átalány iuetékes. 

l!.;zen átalány az előírt gyogyszertári eszkö
zök és edények, orvosi és kornazl szerelékek JÓ
karbantartasara és utánszerzésére, valammt a 
sterillzálókésztilék használati költsegeire, továb
bá a pólyák, nyomfoltok (kompresse) , három
szögletü kendők esetleges tisztitási kiadásaira 
szolgáI. 

Ezen átalány az illetékes törzsgazdasági hi
vatalok által, a kerületi parancsnokságok orvos
főnökei számára havonként előre folyósítandó és 
fizetendő ki; felhasználás tekintetében a kincs
tár irányában további külön elszámolás alá nem 
esik. A kincstár javára akkor sem térítendő visz
sza, ha a felvevő a hó folyamán fogyatékba jut. 
Felvétele azonban az orvos főnököt kötelezi az 
előírt szükségletek beszerzésére. 

Függe lé k. 

A jelenlegi nehéz gazdasági viszonyok miatt 
minden állami szervnek, tehát a m. kir. csend
őrségnek is áldozatot kell hoznia, ezért egyelőre 
függőben levő, jelenleg nem folyósítható illet
mények: lóátalány, lótápváltság, oktatótisztek és 
segédoktatók tanpótdíja, irodai pótdíj, lovaglási, 
pótlóidomítási jutalomdíj, vitézRégi érempótilí.i, 
jelvénypótdíj, fenntartási pótlék. tisztogatási, 
bútorfestési, konyhaberendezé~i átalány, a le
génységi ágyneműek tisztán- és jókarbantartá
sára, a téli és nyári takarók, szalmazsákok és 
Iószőrvánkosok tisztítására szolgáló átalányok, 
szalmazsáktöltési átalány, fogdahelyiségek után 
járó átalány, istállók világítására és az istálló
szerek jókarbantartására szolgáló átalány. 
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M. kir. belügyminisztérium. 
Belügyminiszter: dr. Nagykéri Scitovszky Béla. 
Allamtitkárok: dr. Sztranyavai Sztranyavszky 

Sándor és dr. Blaha Sándor. 
A belügyminisztérium rendészeti osztályainak 

főnöke: Issekutz Aurél h. államtitkár. 

A belügyminisztérium csendörségi 
osztályainak ügyköre : 

VI. b. (csendőrségi szolgálati) osztály: 
a) szolgálati csoport: 

Tiszti és legénységi állomány megálla,pítása; 
szervezeti és területi beosztási ügyek; 
új alakulatok felállítása, alakulatok megszün-

tetése, áthelyezése, lovasítása és gyalogosítása; 
lóállomány megállapítása; 
közbiztonságra vonatkozó összes ügyek; 
döntés elvi jelentőségű szolgálati ügyekben; 
összpontosítások, megerősítések és karhatal-

mi kivezénylések; 
fegyverhasználatra és fontosabb közbizton

sági zavarokra vonatkozó ügyek tárgyalása. 
A csendőrség közbiztonsági szolgálata ellen 

intézett panaszok elintézése, amennyiben azok nem 
fegyelmi vagy hadtörvényszéki eljárás alá tar
toznak; 

a csendőrségi és polgári ha,tóságok között fel
merült hatásköri vagy más összeütközések felett 
döntés; 

határszéli csendőrségi ügyek; 
csendőrségi utasítások felülbírálata és Jova

hagyása az osztály ügyköre szempontjából; VI. 
c. osztály által jóváhagyott utasításokhoz hozzá
járulás; 

beutalások a "Balatonfüredi Csendőrségi 
Gyóg~ház"-oa. 
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b) gazdasági (!soport : 

Az iIIetményekre vonatkozó összes ügyek; 
kórházban vagy elmegyógyintézetben kezelt 

csendőregyének, valamint azok családtagja,i után 
f~lmer~lt kórházi ápolási költségek engedélye
zese, VItás kérdésekben döntés' 

lóáIl~n:.ány beszerzésére és gyógykezelésére 
vonatkozo ugyek; 

lótápszállítás biztosítása és ellenőrzése' 
, "ruházll;t, f~grver:et, szerelvény, lószer~lvény 
es Ioszer bIztosItasa es beszerzése' 

szállítási szerződések megkötésének engedé
lyezése; szerződések jóváhagyása ; 

a legénység tömegügyei ; 
elhelyezési ügyek: laktanyák és egyéb elhe

lyezések biztosítása, építése és helyreállítása bér
leti szerződések megkötésének engedélyezés; ' 

~utalmazások és segélyezések ; , 
Illeték- és gazdászatkezelésre vonrutkozó utasí

tások felülbirálata; 
laktanyaberendezési tárgyak beszerzése és 

karbantartása. 

M. kir. belfrgyminiszteri számvevőség 

VII. IOsztálya: 

A m. kir. csendőrség 'költségvetésének össze
állítása; 

a törzs- és osztály gazdasági hivatalok havi 
eIlátmány.a.inak kiutalása; 

hitelnyilvántartás ; 
, havi számadások megvizsgál ása és könyve

lese; 
, tömegszámadások és leltári számadások vizs

galata, továbbá a csendőrségi zárszámadások el
készítése; 
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a /költségvetésre kihatással bíró ügyek: 'Pénz
ügyi szempontból való tárgyalása, illetve véle
ményezése; 

a közigazgatási számvevőségi segédswlgálat 
ellátá.sa. 

VIII. osztálya: 

Csendöregyének és .csendőrségi polgári alkal
mazottak ellátás.i. és azzal kapcsolatos összes 
ügyeinek .intézése;+ 

nyugdíjak, várakozási illetmények, özvegyi 
nyugdíjak és nevelési járulékok megállapítása; 

végkielégítések és özvegyi végkielégítések 
megálla pí tása ; 

ellátást élvezők laikáspénzeinek megállapí-
tása; 

nyugdíjmegváltásoik összegenék megállapí-
tása; 

kedvezményes nyugdíjak, kivételes és külön
leges ellátások, valamint kegydíjak kieszközlése, 
megállapítása ; 

elmebetegek ellátásának ügyei; 
a felsorolt ellátási díJak és egyéb járandl'r 

ságok utalványoz ása és megszüntetése iránti in
tézkedések; 

nyugdíjelőlegeik kieszközlése és az ellátások 
külföldön való élvezésének engedélyezése iránti 
intézkedések ; 

az ellátásokból esziközlendő közi~az~atási le-
tiltások körüli teendők végzése; 

ellátással kapcsolatos panaszügyek; 
ellátásban részesülök kórházi \ápolási ügyei; 
csendőrségi nyugdíjjárulékalap ügyei; 

• A 8zámfejtést a m. kir. központi illetm.ényhiva
tal nyugellátási csoportja intézi (Budapest, L, Vár, 
Pázmány-u. 1. II. em.) 
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havi hiteligénylések . . 
. c;endőr?~gi ellátást' élvező összes egyének 

nYllvantartasa ; 
végkielégítéssel elbocsátottak nyilvántartása. 

VI. c. (csendőrségi személyi) osztály: 

.. C!se;tdőr . törzs- és jőtisztek minden személyi 
ugyez, ugymmt: 

ti,szti 1<i~evezések s címbeli .rendfokozatok 
a~omanyozasar,a vonatkozó kormán"zói előterJ'e'z
tesek; 01" 
'''' tiszti felüIvizsgáIati, nyugdíjazási és kegy

dlJugyek; 
t~szti állomány kiegészítése; 

, t~szook beosztása, áthelyezése és tartós ve-
zenylese; 

t~sztek rendfokozatról való lemondása: 
t~sztck rangmegha tározása ; 
tIszte~ l'angsorozati és beosztási lajstromá-

nak vezetese ; 
tiszti szabadságolások . 
t~~zt~ ki!ü~t~tése~, dí,sz'ítmények és dícséretek; 
h"ztI nosulesek es ovadékügyek' 
s~rü~é~i 'pót<;lqak odaítélése tis;tek részére; 
tIsztI IgazolasI ügyek; 

. becsületügyi és bűnvádi eljárás alatt álló 
tIszteikről előjegyzés vezetése' 

,tisztek egyesületbe (l~aszi~ó klub) való belé-
pese; , 

,ti,sztek fŐis,kolára. (egyetemre) való beira~ 
koza3~ra engedelyek megadása; 

t~szt~k el~.:mi. pana?zok, fegyverhasználatok; 
tiszti erkolCSl okmanyok kezelése' 
tisztek nemességi és :nemesi €Iőn~veket kérő 

ligyeinek elmtézése; 
tisztek névváltoztatási ügyei; 
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tisztek optálás:! ügyei; 
tis7ltek beutal ása 'a "Hévizi Csrendőr-Ott

hon" ... bu· 
Leg'énységi felülvizsgálati, nyugdíj'azási és 

kegydíj ügyek; 
legénységi szabadságolások '(külföldre ) ; 
legénységi kitüntetések, díszítmények és dí-

cséretek; 
legénységi nősülések elvi ügyei; 
legénységi igazolási ügyek; , 
legénységi ,állományú egyének egyesületekbe 

(kaszinó, klubok) v:aló belépésének 'engedélyezése; 
legénységi állományú egyén eknek főiskolára 

(egyetemre) v&ló beiratkozáJSra szóló engedélyek 
megadása; 

legénységi állományú egyének elleni pana
swk; 

fegyverhasZJ\á1atok; 
legényl;.égi beutalások a "Hévizi Csendőr

Otthon"-ba; 
legénységi névváltoztatási, optálási, nemes

ségi és nemesi előneveket kérő ügyek; 
legénységi egyének polgári államszolgál,atba 

való átlépése; 
legénységi fegyelmi eltávolítások, családi 

okokból való elbocsátásdk,; 
fegyelmi úton eltávolított legénységi állomá

nyú I€gyének újbóli vissoovétele la ,csendőrséghez ; 
legénységi kiegészí tési ügyek; 
alhadnagyi kinevezések, áthelyezések, beosz

tások, vezénylé5ek, rangmeghatározások; 
szolgál,ati idő megállapítások; 
srokaszparencsnokjelöltek lIlyilvántartása, be

osztása. 
Alapítványi és jutalmazási ügyek. 
Személyazonossági és egyéb igazolványok 

l'endszeresítése. 

Felhatalmazásra üldözendő büncselekmények
nél felhatalmazások megadása. 

Kiképzési és sportügyek. 
A csendőrség öltözeti és felszerelési szabály

zatál'a vonatkozó előterje3ztések. 
Beadványok 1ajstrománalk összeállítása. 
Csendőrségi szolgálati könyvek, szabályok, 

utasítások kiadása. 

REMINGTON IROGEP Rt. 
.• Budapest, VI., Andrássy.úl 12 .• 

Kérjen árajánlatot és dlJtalan bemutatást I 



M. kir. honvédség. 
Honvédelmi miniszter: vitéz jákfai Gömbös Gyula. 
A m. kir. honvédség főparancsnoka: vitéz Kár. 

páthy Kamilló gyalogsági tábornok. 
A m. kir. honvédség főparancsnokának helyet. 

tese: Vogt Valdemár altábornagy. 
. 1. h ~-:,':~d"h,i" miniH.ztérium katonai fő~soport

fonoke: Roder VIlmos altábornagy. 

CSAPATALAKULATOK. 

M. kir. bUdapesti l. honvéd vegyesdandár. 
parancsnokSág, BUdapest. 

Parancsnok: vitéz Nánássy·l\Icgay Ernő tábornok. 

M. kir. ,.Mária, Terézia" 1. honvéd gyalogezred Budapest. 
(I-JIlI. zl.1. Budapest. Arkász., távbeszélő., géppuskás. 
s~ázad, aknavetöszakasz Budapest.) 

M. kll:. "József Nádor" 2. honvéd gyalogezred Budapest, (I. 
zl.1. Smln9k. H-Ur. zlj. Budapest.) 

M. k!r. " Damjanich János" 1. honvéd ker.ékpáros zlj. Vác. 
M. klr. 1. honvéd vrldr. huszár szd. Komáromuiváros. 
M. kir . .. Bercsénlli Miklós" 1. h. tüzérosztály Bpest, (1. hegyi 

áqyus·, 2. tábori á!rYus" 3. tábori tarackos üteg Budapest.) 
M. kir. 1. honvéd híradó 'zd. Budapest. 

,,1, .. vonato'zta/( Budapcst. 
.. 1. gépkocsi osztag Budapest . 

M. kir. székesfehé .. vl'i .. i 2. honvéd veqves. 
dandár parancsnokSág, Székesfehérvár. 

Parancsnok: vitéz J\Iódly Zoltán tábornok. 

M. kir . .. Szent lsfvnn" 3. honvéd llvalollezred Székesfehérvár. 
. (I. zl.i. Tatatóváros, II. zlj. Székesfehérvár, II. zlj. Komá. 
romujváros.) 

339 

M. kir. "Szent László" 4. honvéd gyalogezred Győr, (I-II. zlj. 
(iyőr, lll. Zlj. veszprém, Arkász ;zd. homáromuJváro,.) 

M. klT. "Baloa Adam' ~. hon ved kerékpáros zlJ. Hajmásker. 
M. kIr. ~. honvéd vlldr. huszár szd. Pápa. 
M. kIr. "Klapka GyörlJy' ~. hon ved tüzér osztály Győr . (I. 

üteg Győr, ~. üteg í\.omáromuJváros, ;J. üteg, ~. akna vetu· 
üteg és 2. tüzér mérő.zázad HaJmá. kér.) 

M. kIr. 2. honvéd hiraoó szd. :';zékeslehérvár. 
2. vonatosztag Székesfehérvár. 
2. gépkocsIOsztag Székesfehérvár. 

M. kir. szombathelyi 3. honvéd vegyes· 
dandárparancsnokság, Szombathely. 

Parancsnok: vitéz Shvoy István altábornagy. 

M. kir. "Mátyás király" 5. honvéd gy"logezred Sopron. (I. zlj. 
Sopron, lI. zlj. Szombathely, III. zlj. Kőszeg. Árkász szd . 
Magyaróvár.) 

M. kir. "Naay Lajos király" 6. honvéd gyalogezred Nagy· 
kanizsa (I. és III. zlj. Nagykanizsa. II. zlj. Körmend.) 

M. kir . .,Vak Bo/tyán" 3. honvéd kerékpáros zlj. Esztergom. 
M. kir. ;J. vddr. huszár szd. Sopron. 
M. kir. "Jurisich Miklós" 3. honvéd tüzér osztály N~gy

kanizsa. (I . üteg Sopron, 2. üteg Nagykalllzsa, 3. uteg 
Szombathely. ·'Tüzér mérőszázad, aknavet6üteg Nagy
kanizsa.) 

M. kir. S. honvéd hiradó század Szombathely. 
" 3. vonatosztag Szombathely. 
" 3. gépkocsiosztag Szombathely. 

M. kir. pécsi 4. honvéd vegyesdandár· 
parflncsnokság, Pécs. 

Parancsnok: Koszmovszky Józscf altábornagy. 
M. kir. "Zrinyi Miklós" 7. honvéd gyalogezred Kaposvár. (I. 

és In. zlj. Kaposvár, II. zlj. Baja, Arkász szd. Baja.) 
M. kir . .,Béla király" 8. honvéd gyalogezred Pécs. (I-nl. llj. 

Pécs, Árkász szd. Baja.) 
M. kir. "Kapisztrán János" ·4. honvéd kerékpáros zlj. Ke

nyérmez6. 
M. kir. 4. honvéd vddr. huszár szd. Tolna. 
M. kir. "Kinizsi Pál" 4. honvéd tüzér osztály. (1- 2. üteg és 

4. túzér mér6század Pécs, 3. üteg és 4. aknavelöütcg 
Tolna.) 

M. kir. 4. honvéd hiradó század Pécs . 
" 4. vonatosztag Pécs. 
.. 4. I!épkocsiosztall Pécs. 

22* 
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M. kir. szegedi 5. honvéd vegyesdandár· 
parancsnokság, Szeged. 

Parancsnok: dr. vitéz Shvoy Kálmán tábornok. 

M. kir. "Hunyadi János" 9. honvéd gyalogezred Szeged. (I. zlj. 
Szeged, ll. zlj. Kecskemét, lll. zlj. I~iskunfélegyháza.) 

M. kir. "Bethlen Gábor" lU. honvéd gyalogezred I:lékéscsaba. 
(1. zlj. J3ékéscsaba, II. zlj. !>zeged, lll. zlj. Gyula.) 

M. kir. "Kiss Ern6 altábornaoy" 5. honvéd kerékpÍlros zlJ. 
Jászberény . 

M. kir. 5. honvéd vddr. huszár szd. Kecskemét. 
M. kir. "Losonczu Iswán" 5. honvéd tüzér usztály Kecskemét. 

(1. üteg Szeged, 2-3. üteg, 5. aknavetóüteg és 5. tüzér 
méröszázad Kecskemét.) 

M. kir. 5. honvéd hiradó szd. Szeged. 
.. 5. vonatosztag Szeged. 
.. 5. gépkocsiosztag Szeged. 

M. kir. debreceni 6. honvéd vegyesdandár
parancsnokság, Debrecen. 

Parancsnok: vitéz Slpos Árpád altábornagy, 

M. kir ... BocskalI ls/ván" 11. hajdúezred Debrecen. ' (I. és III.. . 
zlj. Debrecen, II. zlj. Bereltyóujfalu.) 

M. kir . .. Rákóczi Ferenc" 12. honvéd gyalogezred N)lregy
háza. (L zlj. Debrecen, ll. zlj. NyJregyháza, III. zlj. és 
árkászszázad NyJrbátor.) 

M. kir . .. Lei/linaen Káro/u" 6. honvéd kerékpáros zlj. Balassa
gyarmat. 

M. kir. 6. honvéd vddr. huszár szd. Nyfregyháza. 
M. kir . .. Gábor Aron" 6. honvéd tüzér osztaly Nyfregyháza. 

(l-2. útc!,! Nyfre!,!yhá,a, 3. üteg, 6. aknavetóüteg és 6. 
tilzér mér6szazad Debrecen,) 

M. kir. 6. honvéd hfradó >lázad Debrecen. 
.. 6. vonatosztag Debrecen. 
" 6. gépkocsiosztag Debrecen. 

M. kir. miskolci 7. honvéd vegyesdandár· 
parancsnokság, Minllc.olc. 

Parancsnok: Pokorny Hermann altábornagy. 

M. kir ... GÖraell Ar/hur" 13. honvéd gyalogezred Miskolc. 
(I. n. zlj. Miskolc, nl. zlj. Satoraljaujhely.) . 

M. kir. "Dobo István" 14. honvéd gyalogezred Eger. (1. nl. 
zlj. Eger, ll. zlj. Gyöngyös.) 

M. kir . .. Báthory István" 7. honvéd kerékpáros llj; S~lgó-
tarjón. . 

M. kir. 7. honvéd vddr: huszar század Nylugyháza. 
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M. kir. ..Szondi Györoy" 7. honvéd tüzél' osztály Miskolc. 
O-3. üteg, 7-H. aknavetoutcg és 7. tüzer mérőszázad 
M"Jwlc.J 

M. klr. 7. honvéd hiradó század l\liskolc. 
.. 7. vonatosztag l\!JskolC. 
" 7. gepkoCslO5Ztag to!Jskolc. 

KÖTELÉKEN KIVÜLI Ai..AKULATOK_ 

1. Lovasság: 
~. kir. 1. honvéd lovasdandár parancsnokság Budapest. 
M. k,r. "Arpád fejedelem" 2. honvéd hu,zárezred h.omárom

uJváros. (1. o. !-ápa, ll. o. l~omáromuJváros)' 
M. k~r. "Nádasdy Ferenc" :l. honvéd huszárezred Sopron (1. o. 

Sopron, ll. o. Tolna) 
M. k,lr. 2. honvéd lovasdandár parancsnokság 'Nylregyháza. 
M. kIr. ,,1. 1- erenc József-Jászkun" 1. honvéd huszárezred 

Budapest (1. o. Budapc;t, ll. o. Kecskemét.) 
M. kir. "Jladik .""ndrá.'· 4. honvéd huszarezred Nyiregyháza 

(l-II. o. Nyiregyháza.) 

2. Tüzérség: 
M. kir. "Bem József" l. honvéd lovas tüzérosztály Budapest. 

(Lovas ágyu s- és lovas taracküteg Budapest.) 
M. kir. 1. honvéd önálló ilteg Hajmáskér. 

" 2. Budapest. 
.. 3. Hajmáskér. 

3. Műszaki csapatok: 
M. kir. ·honvéd páncéljármúves osztag Budapest. 
M. kir. "Bo/'llemissza Gergelu" l. honvéd utász zlj. Budapest. 

(1-2. utász század és kerékpáros század, egyesltett hidász
és fényszóró-szakaszok Budapest.) 

M. kir. "Török Ianác" 2. honvéd utász zlj. Győr. (1-2. utász 
század GyOr.) 

M. kir. "Zothmund" 3. honvéd utász zlj. Szeged. (1-2, utász 
zli. Szeged.) 

4. Légvédelem: 
M. kir. budapesti honvéd légvédelmi parancsnokság. 
M:. kir. hajmáskéri honvéd légvédelmi iskola parancs,"okság. 

HATÓSAGOK ÉS INTÉZETEK. 

M. kir. budapesti honvéd városparancsnokság Budapest. 
M. kir. várpalutai honvéd csapatgyakürlótér parancsnokság 

Várpalota. 
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M. kir. hajmáskéri honvéd táborparancsnokság Hajmáskér. 
M. kir. honvéd táborfelúgyelőség Orkény. 

k~szi. 

Pili,csaba. 
Nagytétény. 

.. Kenyérmező . 
árkászcsapatgyakorlótér felúgyelőség Duna-

M. kir. székesfehérvár-sóstói honvéd táborfelúgyelőség Székes
fehérvár. 

M. kir. honvéd Ludovika Akadémia Budapest. 
M. kir. honvéd sportoktatói tanfolyam Budapest. 

.. .. jogi ismeretek tanfolyama Budapest. 

j~tas. 
veszprém-ju tasi altisztképző- és nevelőintézet 

M. kir. honvéd lovaglótanárképző- és hajtóiskola Budapest . 
M. kir. honvéd Hadtör ténelmi Levéltár Budapest . 
M. kir. honvéd Had történelmi Múzeum Budapest . 

REMINGTON IRÓGÉP Rt . 

• 
Budapest, Vi. , Andrássy-út 12 •• 
Kér .len á rajánla tot és díjtalan bemutatást! 

Motor .. 
kerékpár 

A legmegbízhatóbb! 
A legelterjedtebb! 
Üzemben a legolcsóbb! 
Csendőrségnek Igen ked
vező fizetési feltételek 

Gyári fiók: 

Budapest, VI, Liszt Ferenc-tér 9 
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M. kir. vámőrség. 
(pénzügyminisztérium XIX. főosztály.) 

Budapesti vámörkerület. 
I. szakasz: Salgótarján. Ör"ök: 1. Alsóntasouszta", 

2. Rón<tbánya", ~; .8allZ'ót'!:rián. 4. Karancsl)(\rény. !I. 
szakasz: Ipolytarnoc. 01's',k: 5. Ipolytarnóc: 6. N!?g
rádszakál" 7 Szécsény·. III. szakasz: De:ttar. örsok: 
8. HUnYR~". '9. BalAssagyarmat·, 10. DeHár. !V. sza
kasz: Drpg-elypahtnk. Ors: ll. DrégelvpalaTdc V. 
szakasz: Vámosmikola. ör.ök: 12. Keme!.l0e·, 13. Vámo~
mikoln. VI. szakasz: NaJ!"vmaros: örs()~.: 14. Letkés, 
15. Szob·. VII. szakasz: Esztergom. örsok: IG. Eszter
gom, 17. Piszke·. 

Györi vámörkerület. 
I. szakasz: Komárom: örsök: 1. .. Almásfü~itő:, 2. 

Komárom. II. szakasz: GI\~yű: Ors.~k: 3. G·'nyu. 4. 
Nagybajos •. III. szakasz: Pusk •• ,9rsok: 5. As,,~n.y., 6. 
Pilski. IV. szakasz: Rajka. örs~k: 7. Dunnloll t !, 8. 
Raika, 9. Horvátjárfalu·. V. szakasz: 1\1"osonszenttanos. 
örs~k: 10. Hegyeshalom·, 11. Albertkázmér pt., 12. 
Mosonszentjános. 

Szombathelyi vámörkerUlet. 
I szakasz: Sopron. Ors"k: 1. Fertllrákos·. 2. Sonron, 

3 Ágfalva· 4. Brennberu;hánya·, 5. Ha .. k~·. II. szakasz: 
NalCycenk.' Örs;ik: G •• Mexikópuszta", 7. N~!'ty('enk. ~. 
Sopronköve~rl. UI. szakasz: Cseprpu;. Ors',k: 9. Un , 
10 Répcevis·, 11. Horvútzsirlány. IV. ,:;zakasz: SZOl!'-bat. 
h~ly. Qrsi)k: 12. Kl'szeg·, 1~. Bozsok , 1.~. Bucsu. 15. 
Pornóanáti •. V. szakasz: Körmend. 0rsok: 16. Szent: 
pÁterfa. 17 Pinkamindszent·. 18. Taro~f>t. VI. szakaMz. 
S~entl!oith,ird. Ihsök: 19. '-as.zentmiháIY .• 20. Sze~t
gotthárd. 21. A lsósziiln1\k, 22. Fels(\KY;ln'k, 2a:. Apat
istvánfalva. vn. Rzakasz: i\riszentneter. .~rs"k.:. 24. 
Öri.zentnéter. 25. Dávidháza·. 26. Szentgy'>rt:\'yv".lgv. 
VIIT. s"akftsz: },I·nt!. ÖrR~k: 27. Nemesnén. 2Q. TJe.:,b. 29. 
r,endvaúifalu •. IX. szakasz. 1\1" .. ak .... :-.zt"r. Oro',!" ~O. 
Felsliszemenye, 31. Letenye·, 32. Totszerdahely , 33. 
;\lnrakeresztur. 

Kaposvári vémörkerület. 
I. szakasz: {}yékényes. Ors"k: 1. Léu;rád v. á.I.!.·,2. 

Gvékényes, ~. Berzence·. II. szakasz. Barcs. Orsok: 4. 
Vízvár~, 5. Babócsa, 6. Barcs. III. szakasz: Sellye. Ör-

• Parancsnok tiszt. 
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sök: 7. Karancsevlca pt., 8. Drávasztára", 9. Lajos
tanya, 10. DaroClhalma". IV. szakasz: Slklós. Orsök: ll. 
Dravaszabolcs-KentJergyár, 12. UltJ. V. szakusz: Ma
gyarboly. Orsök: 13. lleremend·, 14. Illocska', 15. bá-
rOK". VI. szaKasz: JHohacs. Orsók: 16. Udvar·, 17. Mohács. 

Szegedi vámörkerület. 
I. szakasz: Gara, örsök: l. Karapancsaerdő·, 2. 

Horcegszallto", 3. Vara. 11. szakasz: 1Uadaras. Ursök: 
4. Katymár, 5. Mutlal'as, 6. KunLJaja". 111. szukasz: 
Kele01li. urs"k: 7 . .t elsV<-slkél'lu", M. 'J:ompu, U. K'l1eUla. 
1 V. szakasz: AlsókiJzpont. Ursuk: lU. bOJ<ortallya, ll. 
AlsÓJ<vzpout, l~. H"szJ<tl". V. szakasz: :Szoreg'. Ul'sök: 
la. bzorug, 14. KüiJe.b.llazU, 15 . .h..,szomnor·. V.!. szakasz: 
1\lagyarcsanad. Orsuk: 16. MagyarcsunáJ, 17. t,;sunád
palOta. V.11. szakasz: Battonyu. Urs.lk: 1M. MezólJegyes, 
ruaJor 43.', IV. Bdttouya. V Ul. szakasz: Kevermes. 
Orsuk: ~U. DombegYllazu, 21. Kevermes, 22. ill'eUUll1a
jor·. IX. szakasz: Gyula. Orsök: 2:l. Blek", 24. Gyula, 
2~. DéuebmaJor·. 

Debreceni vámörkerület. 
1. szakasz: Sarkad. Orsök: 1. ~urkatl, 2. Kiltegyáu·, 

3. MéllKercK. 1.1. HzaKasz: .l:Slharugra. Ursók: 4. ltlező
gyall", ~. 1l1l1Urugra . .lu. SZukaSZ; .tnhurKel·esztcs. Ur
suK: 6. Kurusszegapátl, 7. 1l1uarkeresztes, ~. Nagy
kereki". 1 V. sz.u .... sz: r<agyleta. Urs"k: ~ . .Pózsaj", .10. 
Nagyléta, ll. _\.11UOSU·. V. szakasz: Nyirabrany: ursók: 
12 . .tlagi.uner·, la. 1'<yirábrány. V.!. szaJ(asz: r<Ylrbeitek. 
Orsuk: 14. NYIrbéltek, 15. l\..atz-tanya. VII. szakasz: 
MerK. Örs: Iti. .MárK. V lll. szaKasz: Csen!:"er. UrduK: 
17. ~senger, 18. üacsály", 19. JÜSllOUOS • .lÁ. szaKasz: 
TIszabecs. Örsuk: 2U . .Illagosliget·, 21. 'l'iszabe<.:s, 22. 
~zu'illal·~seke·. X. szaka~z: ()saroda. Orsök: ~~. 'l 'arpa, 
24. Beregsurány·, <l:i. ilarabás. Xl. szakasz: Mándo.k. 
Orsök: ~ti. Nagylónya', ~7. :l:anony·. 

Miskolci vámörkerület. 
I. szakasz: HICse. OrsJk: 1. Zemplénagárd·, 2. 

Ricse, a. J:'au>n· • .1.1. szakasz: SatoralJauJllely. urdö];:: 
4. l:>utoraIJuUJllely, 5. V uy, ti • .l:'us:t.' ... 1al«". lll. sza· 
kaszó J:iuldslleuu;u. OrsuK: 7. Ji<ll1011azu", 8. Hiuas
UOilleti. .1 V. s:t.lIkasz: KrasznoKvaJUa. ulsók: 9. l:>Z()
ru.,,·e". lU. Kl'uszlloKvaJuu, ll. .lOJ·uuszeutJakab· . V. 
szaKasz: 'l'oruallaUasKa. ursijk: 12. 'l 'ornallauasKu, 13. 
!Szugllget, H. AggteHlJ<·. V 1. szakasz: .l:Sanl'eve. ul'sök: 
l:i. ;:,zuuafo", lű. Kelemér, 17. llallreve. V ll. .zaKasz: 
l'·eJsollall!:"ony. OrsoJ<: Iti. Ul'uj, l~ . .If ,dwól1ull!:,OllY, 20. 
DOlllCluazu". 

--·- Paranclinok tili~t. 
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M. kir. folyamörség. 
A m . kir. folyamőrség felügyelője, Budapest. 

M. kir. folyamőrség központi parancs· 
nOksága, Budapest. 

"Szeged" 
"Kecskemét" 
"Debrecen" 
"Győr" 
"Sopron" 
"Gödöllő" 
"Baja" 

6rnaszádok: 

Páncélos motO?"naszádok: 

"Honvéd" 
"Tüzér" 
"Huszár" 

M. kir. révfőkapitányság, Budapest. 

Révka1Jitán!fságoTc: 

Gönyű, Komáro~, Eszte~~oml Szob, ~uda~est 
alsó Budapest felso, Dunafoldvar , Mohacs, Sze
ged,' Záhony, Barcs, Siófok. 

Révkirendeltségek : 

Csuny, Nyergesújfalu. 
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M. kir. állami rendörség. 
Budapesti rendörfökapltányság. 

Főkapitány: Bezegh-Huszá~h Miklós. 
Helyettes: Andréka Károly főkapitányhelyettes. 
Rendőrfőparancsnok: Dr. Török János rföparnok. 
Helyettes: Vido8 E lek főfelügyelő. 
Ker. kapitányságok: I. ker. vezeti\: Dr. Szacsvay 

András rtl'tanácsos;. II. ker. vezető: Keresztesy Gyula 
rI6tan.; III. ker. vezető: Farkas Elemér rfőtan.; IV. 
ker. vezetll: Dr. Katona Re7.ső rfőtan.; V. ker. vezető: 
Dr. Kalmár Béla rfőtan.; VI. ker. vezető: Marn!! Béla 
1'll<tan.; VII. ker. vezető: Dr. Kötsky Gábor rfiítau.; 
VIII. ker. vezető: Dr. Radák György rfőtan.; IX. ker. 
vezető: Pirkner Imre rtőtan.; X. ker. vezető: Dr. Bar
t6fty János rfötan.: Dunai ker. kapitányság, vezető: 
Dr. Kiss István rf<5tan.; Újpest, yezető: T6th Gvula 
rfőtan.; Kispest, vezető: Zólyomy Lajos rfőtan.; Pest
erzsébet, vezető: Rezsny Aurél rfilt8n.; Qsepeli kiren
deltség, vezető: Világhy Mihály rfőtan. 

A m. kir. államrendőrspg országos szaktanulmányi 
felügyelője: Dr. Varga Lajos ker. főkal/itány. 

I. BudApestvidéki kerületi fökapitánysáQ. 
Ker. főkanitány: ÉIIássy Sándor főkap., helyettes: 

K lauszer Kálmán rfötanácsos, közp. őrszem. főparnok: 
vitéz Sárossy Gyula főfelügyelő. 

Rendőrkapitány_ágok. 
1. Balassagyarmat. Vezető: Dömötör Aurél rtan., 

helyettes: Dr. Buchalla Riin<1or rkap., őrszem. par.: 
vitéz Railn6thy István rfllfelügyelő. 

2. B udafok. Vezető: Jantsovits Jenő rtan., helyet . 
tes: Bojtok Károly rkap., őrszem. par.: vitéz Guhody 
S. Pál rfi;felü!!'velií. 

3. ,Cel!'IM. Vezető: Dr. Hulin Béla r[őtan., 11elyet
tes: Dr. Balázs Károly rtan., őrszem. par.: Gál Dániel 
rfelügvelő. 

4. Eger. Vezető: Dr. Horváth Gyula rtan., helyet
tes: Dr. Schweng Ede 1'tan., őrszem. par.: Tshürtz 
Frigyes 1'fi'felügyelő. 

5. Eszter!!'om. Vezető: Dr. Perger Kálmán rfőtan., 
helyettes: D.r. Hel!'eilü~ Zoltán rkap.. őrszelll. par.: 
Keplinger Géza ,főfelügyelő, 
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6. (}vllnl!'vlls. Vezető: Thud.nszky Tihor rfötan .• 
helvettes: nr. Ga7.ilA~ 'L',;os rtan., őrszem. par.: Ja
kuhosá1< KÁrolv rFplii!!'velö. 

7 •. T;íszh"rénv. Vezet": nr. Horváth Gvör~y rtan .• 
helyettes: nr. 'R'almno O?h." rfoqoalm., őrszem. par.: 
Dr: R~hnqzter 'RrRniló rföfplii!!'velii. 

8. KRloe~ll. Vpzetli: Dr. Fark,," Géza rkap .. helvet
t",.: Pint~r r.t,,"" rsfogalm., őrszem. par.: Demcsák 
J óz"ef rfplii!!'Ylllő. . ., 

9. CInkota PR kX""vekp. Vpzet"': nr. Hollo"v Kub 
Laios rtAn., 'hplvett"q: AIRnfy István rtan., őrszem. 
par.: Ám<Ín .TRno" rtelii!!'vel/l. 

ln. Sal"'Ótari<ln. Ve'At;;: Pitta T,inót c. rf;;tan .. 11e
Ivettps: nr. MAdá~h .rn7.""f rfogalm., őrszem. par.: 
Tani';n .T<\.oef c. l'f~Fe1ii!!,y"l/l. 

11. Sz,,"t"ndrp. Vezetll: H,.AlIer Antal rt".!"" ..1'elvet
te.: nr. Rátky Béla rkap., orszem. par.: Tuzko Gyula 
rfe1ii"Tf~l~. 

12. RMlnok. Vpzetll: Fáhry Zoltán rtan., 'helyptt"s: 
Kpreoztf.lvv GV111 .. rknn., őrszem. par.: vHéz Solt y 
Kárnlv T.fl.,lÓ rfel ii O'vel"'. 

l~. VÁc. V"zet": nl'. Panajoth Fe;ér OV111a rr"tnn .. 
helvette.: !'lM",. Elemér rtan.. őrszem. par.: "€bnetl. 
József rtel ügyelő. 

Rendo'>rkirendeltség. 
HRtv .. n. Vezetö: R~"ész JI;7.sef rtan .. helvpttc.: nr. 

Zsi~monil .HmM ríogalm.. őrszem. par.: Záhorszky 
Od ön rsfeliigyelő. 

Határszéli rendörkirendeltségek. 
SMh. Ve7."t'l: An'1el.hoffer Mátyás rkap., helyet

tEIs: '7."",n'1i nAZq r. f n!!'Rlm. 
Somosklíú;lfaln. Vezető: Dr. Hauptmann Béla rkap. 

II. Debrp.cp.nl kerülefi fökaDl'ánvsáo. 
Ker. fl'k'tnit!my: nr. Gl,vP7:V T l hllmpl' ker. f"ka

pitAny. l>elvettes: J,~1TI n"z.;; f"l.-QT1lt<Ínvllelyettes. 
közp. őrszem. par.: Isaák László rfőfelügyelő. 

Rendprkanitányságok. 
1. nphre~pn. Vezptii: RA!!'v 'Lajos rfi<ton .. helvAtt~.: 

PoruhRz1rv OV111. rtan .• őrs7.em. par.: vitéz Boskó Mi
hálv .,.f.Jtf,:loliiC'r'vel1\. 

2. HII]d"hiisz'll'mpny. Vp7.ető: Krlljnák Pálrkap., 
helyette.: Dr. Kajáry Zoltán rfogalm. 
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3. IIajdunánlÍs. Vezető: Dr. Tóth Lajos rkap., he-
lyetteq: cll'. Farkas János rfo!!'alm. . 

4. Ha;ldnhadh';z. Vezető: Dobos Béla rkap., helyet 
tes: Dr. Hóza Dániel rsfo,.alm., őrszem. par.: Dr. He
rin/rer Pál rfelügyeW. 

!i. Halduszohoszló. Vezető: Vass János rkll.p., he
lyette": Nagy Gvnla rsfogalm .• őrszem. par.: 8tarzsin
szky T.tván rfi'felügyelli. 

6. Karcag. Ve~etö: Dr. Neográrly Emil rkap., he
Ivettes: Dr. SoltP"Z Nagy Imre rsfogalm., őrszem. par.: 
Blaz""k .T ózs"f rföf"lü/ryeló. 

7. Ki~l·dsz';l1ás. Vezetii: Vndass Aladár rtan.. he
lyette": Dr. Zakariás Dénes rtan., őrszem. par.: Zsáry 
ArpMI rfelii!!,yel;;. 

8. l\fpz/ltllr. Ve.zetií: Jleliczky Kálmán rtan., belyet
tes: vitéz ill'. 8áro~"v GVllla rfo,.alm., őrszem. pur.: 
Kuheinq F"ren~ rfelügyelő. 

9. l\fis1<olc. VezpU,: Dl'. Tódor Arnácl rfMan.. be
Ivettes: 'I'n"",írlv Antal rfótan., őrszem. par.: Abonyi 
Józs p ( rr"feliil!velő. 

ln. Nvirl'!!,yh'zl\. Vezető: Kiss Sándor rflltlln.. he
lyettpq: Rnha Ervin rtan., őrszem. par.: Balogh József 
rfiífplii "'vpl/'i . 

. 11. Sotor.H,uíihply. Vezet/l: Sneczián Gvula rtan., 
helv(lttE\s: 'I'óth Elek rtan., őrszem. par.: Dr. Ecsedy 
pétpr ?'elii!!'velII. 

12. Tllrkl've. Vezető: Farkas Jenő rfogalm., helyet
tes: Barna Gyula rsfogalm. 

Rendörkirendeltség . • 
l~. DlósQ'ylír. VP7."t,,: Dr. RU"SBY Gpza rtttn., he

lyette": dr. vitéz 'Rerthóthv nezső rfogalm., őrszem. 
pa,r.: Dr. Borsy Béla rfeliigyelő. 

Határszéli rendörkirendeltségek. 
14. Jlllnrpve. Vezetll: Dr. 8zoyka Kálmán rkap. 
15. Bihllrkerpsztes. Vezető: Nagy Kálmán rfogalm., 

helyett".· nl'. KÁsa Gvllzll rsfogalm. 
1R. H;d~.nélllpti. Vezetll: Dr. Strompf Iván rfogalm., 

helyptfpq: nr. Var!!'" El'nő rsfo/!,Rlm. 
17. Nv;ráhránv. Vezet,;: Dr. Gre~zkó Sán<lor rkap. 
18. Zabony. Vezető: Dr. Dalmy István rfogltlm. 

III. Szegedi kerületi fökapitánysáQ. 
Ker. filkApitány: nl'. Szalay József ker. főkapl

tfmy. helyettes: Joódv Endre rfötanácsos, őrszem. par.: 
Havas Gusztáv rföfelügyelő. 
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Rendörkapitányságok. 

1. BÍ',,6.~.aba. Vezetn: Keres'des Andor ,.tltn., he· 
Ivettes: lHthv La;os rtan., őrszem. pltr.: Fenesehán 
Jánoq rff' rp:liiO'v~lP\. 

2. Csongr';d. Vezető: dr. vitéz Petkóezy Lajos rtan .. 
helyettes: Vitéz Terebessy László rfogalm., őrszem. 
par.: Krutsay Kamill rföfelügyelő. 

3. Gyula. Vezetn: Dr. Krisztinkovieh Antal rtnn., 
helyettes: Köves Ede rkap., őrszem. par.: Pávó József 
rfelügvel/l. 

4. Hódmezővásárhely. Vezető: Vozáb József rtan., 
helyettes: Szilágyi Gyula rtan., őrszem. par.: Ganzler 
Árpád rfőfeliÍl!'veln. 

5. Kecskemét. Vezetn: Czirjék László rfőtan., he· 
lyettes: GRrzó LR;OS rfőtan., őrszem. par.: Stuller 
László l"fl'felii'!vel/l. 

6. Klskunfpleu:yházll. Vezető: Dr. Kaáll Nagy MRr· 
eell rfPtan., helypttes: ViTágh György rtan., őrszem. 
par.: !':zRhó Aladár ,.feliigyel/l. 

7. Kiskunhalas. Vezptn: Dr. Domonkos Sándor 
rkap., hplvettes: K"meráth János rkap., őrszem. par.: 
Tegzes Kálmán rfiifelül!'yel/l. 

8. Makó. Vezető: Petrán Gyula rtan., helyettes: 
űr. Mihalovits József rknp., őrszem. par.: Márton Fe· 
renp rfeliigvelő. 

9. Nagykllrös. Vezetn: Dr. Gergely György rtnn., 
helyettes: Dr. Fehér Gyula rkap., őrszem. par.: Be· 
halik A ntRI rfeliigyelő. 

10. Szej!'pd. Vezeti\: Dr. Buocz Béla rf6kap.·hely., 
helvettes: Dr. Bo,.hola Jenő rtan., őrsze)1l. par.: Gyar· 
mati .Jr.noq rfőfpliigvelő. 

11. Szenf('s. Vezető: Jánoska Tibor rfi<tan., helyet· 
tes: Tarv Emil rkap., ő1'szem. par.: Nyáry László 
rfelügyelő. 

Rendörkirendeltség. 

12. Orosháza. Vezető: Dr. Meznerich Jenő rfogalm., 
hely ettes: .Jenei Lajos rfogalm., őrszem. par.: Loósz 
István rfelügyelő. 

Határszéli rendörkirendeltségek. 
13. Kelebia. Vezető: Dr. Balogh Andor rfogalm., 

helyettes: Dr. Sántha Béla rsfo!!'alm. 
14. Lökösháza. Vezető: Horváth Iván rkap., helyet· 

tes: Dr. RzeleR Jenő rsfogRlm. 
15. Kötegyán. Vezető: Dr. Nemes Sándor rkap. 
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IV. Székesfehérvári kerületi Jökapitányság. 
Ker. főkapitány: TeIler Gyula ker. főkapitány he· 

lyettes: Halasz .l!:le111ér rfotanácsoB, brszem. par.: U~ray 
Karoly rfolelügyelb. 

Rendőrkapitányságok. 

l. Baja. Vezető: Trenka Kálmán rfótan., helyettes: 
Dr . . He"utl Jozset rtan., orsze111. par.: J:l.uuBlel· ALvad 
rielugyew. 

:! • .b.aposvár. Vezető: űzory István rtan., helyettes: 
Dr. VaJua Kálmán rtan., orszem. par.: Kusnyer .léle' 
mer rle,ugyelV. 

a. K0ll1 .. ro111. Vezető: Dr. Matzitz Gyuln rkap., he· 
lyettes: UUls"uluger .Lbtván rkap., orszem. par.: \Jser' 
maK J:tezsu rfelugyelu. 

4. .luonacs •. V !:zeto: űltványi István rtan., helyet· 
t?s: Dr . .l:iaJnlkl J>e.la rKap., órsze111. par.: Ual"sik 
'llvauar rleiUgyelo. 

~. l'ées. Vezeto: Török Lajos rfőtan., helyettes: 
Soós Nalll!Or rfotan., orszem. par.: Dr. KereKes KOl" 
nél r!olelugyelo. 

6. Sze!"I:stel1érvár. Vezető: Jónás Béla rfőtan., he· 
lyettes: .Iüss LaJOS rtan., orszem. par.: Leposa LászlÓ 
rlelugyeló. 

7. SzelíSzárd. yezetö: Dr. Bordás Arpád rkap., he· 
l?,ettes: J:l. .. ntos ]i erenc rkap., orszem. par.: Lakner 
SánJor rfeiUgyelo. 

~'. 'l'atabanya. Vezető: Sipos Tibor rtan., helyettes: 
Szabo :t.oltan rfogal111. 

9. Veszprem. Vezető: Homoky Béla rtan., helyet· 
tes: Horvátu Sándor rtan., orszem. par.: Uribovszky 
György rtofelügyelő. 

Rendörkirendeltseg. 
10. Péesbányatelep. Vezető: DraRenovich Jenő rIő· 

tan., őrszem. par.: 'l'ompos Lajos rfeltigyelő. 

Határszéli rendőrkirendeltsegek. 

ll. Gyékényes. Vezető: Dr. Tóth László rfogalm., 
helyettes: ur. Eesy Jeno rSfogalm. 

12. Alagyurboly. Vezető: Dr. l'app Dezső rknp. 

V. Szombathelyi kerületi fókapitányság. 
Ker. főkapitány: Dr.' Ferenczy Tihor ker.lőkapi· 

t~ny,. helyettes: lll'. Zankó Geza rfőtan., őrszem. pur.: 
l<or&,acs Józllef r!ofelügyelő. 
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Rendőrkapitányságok. 

1. Győr. Vezető: Török Károly rfőtanácsos, hel~et
tes: Dr. Griczmann Gyula ..tan., ől·szem. par.: vItéz 
Pusztay István rfelügyelő. 

2. Kőszeg. Vezető: Dr. Halmay Gusztáv rta.n." he: 
lyetteB: Farkas Pál rfogalm., őrszem. par.: Czegenyl 
Károly Tfelügyelő. 

3. 1\1agyarovár. Vezető: Zombori Gyula rtan., he
lyettes: Dr. Csukly Zoltán rfogalm., őrszem. par.: 
'l'uri EntIre rfelügyelő. 

4. N a&,y kanizsa. Vezető: Solymossy László rtan:, 
helyette.: Berthóthy Lőrinc rtan.. őrszem. par.: HaJ
nal György rfőfelügyelő. 

5. Pápa. Vezető: Hamuth János rtan., helye.ttes: 
Dr. CzeIJoth László rfogalmazó, őrszem. par.: CSIllag' 
Antal rfelügyeJö. 

6. Sopron. Vezető: Zakariás Antal rfőtanácsos, he
lyettes: Gallassy János rtan., őrszem. par.: Szüts Ele
mér rfőfelügyelő. 

7. Szombathely. Vezető: Oroszlány Endre rfőtan., 
helyettes: Dr. Krajcsovich József rtan., őrszem. par.: 
Dl'. Ruttkay Aladár rfőfelügyelő. 

8. Zalaegerszeg. Vezető: Popovits Lajos rtan., he
lyettes: Apáthy Imre rrogalm., őrszem. par.: \'it~7. 
Molnár János rfőfelügyelő. 

H atár8zéli rendörkirendeltséuek. 
9. Hegyeshalom. Vezető: Dr. Kuster Tibor rkap., 

helyettes: Dr. HulJer Jenő Tibor rfogalm., órszem 
par.: Lengyel MiiJaly rfelúgYtllő. 

10. Oroszvár. Vezető: Dr. Eordögh László rfogaJm., 
helyettes: Windt Gyula rsfogalm. 

11. Szentgotthárd. Vezető: Markovich János rtan., 
helyettuli: Gaál Rezső rsfo&,alm. 

REMINGTON IRÓGÉP Rt. 

• 
Budapest, VI., Andrássy-út 12 .• 
Kérjen árajánlatot és diJtalan bemutatást! 
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M. kir. pénzügyőrség. 

M. kir. pénzügyőrl altiszti-iskola (Budapest, X., 
Kőbul1ya, ŰJ.ue!:,y.-ut). 

Bajai m. kir. pénzügyigazgatósági 
klrenatu ,~ .. g. 

Bajai biztosi kerület. Szakaszok: Baja, Csátalja. 
Bács .. uualii D.ZLOSI Kerulet. :SzaKaszok: lia~sallllas, Já
UOS.uulwa, KeleUla. 

Balassagyarmati m. kir. pénzügyigazgatóság. 
Balassagyarmati biztosi kerültlt. !Szakaszok: Balas

sagyC.u:llicLL, cze\..::>euy. l~ograuvcrucei lhZl.USl kerulet. 
t;ZUad.SZO.li.: 1\ agYOl-oszi, j \j ogl'auvel'Vce, Va.ulOtHlllJiOhL. 
helSalP 1HztOS. Keru.tlt. i:>ZuK"SZOK: !tétda!:" lie,·~el. 
Sa.gu,arJö1U D.ZtOS. b.erület. ::SzaKaszOK: i:>algotUl'Jan. 
~Zl.raK, ;:,elyp lCUKOl'gyal'). 

Budapest székesfővárosi m. kir. pénzügy
Igazgac .. ság. 

I. biztosi kerület (I., V ál'osmajor-utca 4). Szaka
szok: 1. sz. (l., Val'OSlllaJor-utca 4). H-IH. blZLOSi 
kerúlet (lll., Z.SlglllOl.lU-tel' ~). i:>zaKa~zOK: ~. sz. \111., 
:t.SI!:,lllonu-tel' ~), ~. sz. (~uKOl'gyal'l, Hl., i:>zentcnurei
út). V. IJIztOsi KerÜlet (V., Va~l-ut lU). 8zaKabz: á. sz. 
(V., VáCI-ut lU). Y1. biztosi kerület (V1., b;"tvus-utca 
33). Szakasz: ti. sz. (Vl., .I!: " tvvb-utca 3a). Yll. es Yul. 
bIztOSI kerület (V Ill., .I!'iumei-ut ti). SzaKaszok: 7. 
é. ~. sz. (V Hl .. .I! 'iulllei-út ő). 1 Y. es IX. bIztoSI ke
rület (IX., Mátyá.-ut~a 16). :Szakaszok: 4., ~. és U. sz. 
(IX., Matyás-uka lő). X. biztOsi kerület (X., i:>zent 
LaszJó-tel' ld). i:>zak >tsz: lU. sZ. \X., :Szent LáSZlO-té.' Iti). 
Sl'l'tes- és marl1avá~artéri llénzul&yuri kil·enueJtség . 
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M. kir. központi vám igazgatóság. 

I. számú blztosi kerület (IX., Vámház). Szakaszok.: 
1. sz_ (IX., Mátyás-utca 16), 2. sz. (X., Kőbánya, ÚJ
hegyi-út). 

II. számú biztosi kerület (~X., Vámház). SZ!l!,a~zok: 
3. sz. (X., Kőbánya, Újhegyi-ut), 4. sz. (X., Kobanya, 
Újhegyi-út). 

Penzügyőri vámszakaszok: Hegyeshalom, Sátoralja
újhely, tszob. 

BUdapestvidéki m. kir. pénzügyigazgatóság. 
(Budapest, V., Szalay-utca 8-12.) 

Ócsai biztosi kerület. Szakaszok: úcsa, Lajosmizstl. 
Budafoki blztosi kcrület. Szakaszok: Budafok, . Buda
pest (vidéki) .. Cegl.édi bi:'!tosi k~rület. Sz.aka~'.~: Cegléd. 
Esztel'gomi blztOSI kerulet. tizah.aszok. Esztergom, 
Szentendre. Kalocsai biztosi kerület. Szakaszok: Kalo
csa, Sükösd. Kecskeméti !Jiztosi. kerület.. Szaka~zo.k: 
Kecskemét, Nagykorös_ KlskunfelegylIazaI. bIztOSl .kc, 
rület. tizakaszoK: Kiskunlélegyllaza, KI~kunJUaJsa. 
Kiskunhalasi biztosi kerület. Szakaszok: KIskunnalas, 
Kiskőrtis. Kispesti biztosi kerület. tszakas2!?k: KIspest, 
Monor, Irsa. Kunszentmiklósi biztosl kerulet: SzaKa; 
szok: Kunszentmiklós, Dunavecse. Nagykatal blztOSl 
kerület. Szakuszok: Gyömró, Nagykáta. Pesterzsebeti 
biztosi kerület. Szakaszok: Pesterzsébet, Ráckev'!l, 
Dunaharaszti. Újpesti biztosi keriUet. SzakaAzok: ÚJ
pest, Rákospalota. Váci biztosi kerület. Szakaszok: 
Gödöllő, Vác. 

Debreceni m. kir. pénzügyigazgatóság. 
Berettyóújfalui biztosi kerület. Szakaszok: Beret.y

tyóújfalu, Binarkeresztes, Derecske, Nagyl~~a. Deble
ceni biztosi kerület. SzakasZOK: Debrecen, IISzacs~ge. 
Hajdubószörmenyi biztosi k~rül.et. !?za~aszok: .Ha~d~
böszJrmény, Hajdudorog. PusP\lldad!lny! blztOSI keru
let. Szakaszok: Hajtluszoboszlo, PuspJkladány. Sar
kadi biztosi kerület. tizakaszok: Sarkad, Sarkad (cu
korgyár), Okány. 

Egri m. kir. pénzügyigazgatóság. 
Egri biztosi kerület. Szakas_zok: E.ger, 'fiszafül'ed, 

Pétervására. Gyöngyösi bizios~ ker~Jet. tizakaszok: 
Gyöngyös, Kál. Halvani biztos! kerulet. Szakaszok: 
Hatvan, Hatvan (cukori'yál'J. Havei. 
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Gyulai m. kir. pénzügyigazgatóság. 
RékésP~'lh'll blz/osi kerü!P/_ Szakaszok: Rékéspsaha 

Réktls. Gvulai biztosi kerület. Szakaszok: Gvula: 
Gyoma. SZA!!'halom. Orosbázai biztosi kerület. Szaka
szok: Orosháza, Szarvas. 

Györi m. kir. pénzügYigazgatóság. 
GylJri biztosi kerület. Szakaszok: Győr, Tét, Győr

szentmárton. l\fagyaróvárl biztosi kerület. Szakaszok: 
Magyarovár, Hegyeshalom. 

Kaposvári m. kir. pénzügYigazgatóság. 
Barcsi blztosi kerület. Szakaszok: Barcs, Szigetvár, 

SZ1l1ok. Csurl('ói blztosi keriilet. Szakaszok: Csur!!',), 
Nagyatán. Kaposvári biztosi kerület. Szakaszok: Ka. 
posvár, Kaposvár (cukorgyár). l\farcall blztosl kerület. 
Szakaszok: Marcali, Lengyeltóti. Tabi biztosi kerület_ 
Szakaszok: Tab, Igal. 

Komáromi m. kir. nÁltzUqYigazgatósági 
kirendeltség. 

Komáromi biztosi keriilet. Szakaszok: Komárom, 
KIshér, Áps (cukor!!'yárl. Tóvárosi biz10sl kerület. Sza
kaszok: Tata, Almásfüzitő (ásványolajgyár). 

Makói m. kir. pénzügYigazgatóság. 
Makól ~.;ztosi keriilet. Szakasz: Makó. Mezllbegyesi 

biztos I kerulet. Szakaszok: Mezöhe,\,yes, Mcziihegyes 
(cukorgyár), Battonya, Mezőkovácsháza, Medgyes
egyháza. 

Miskolci m. kir. pénzDgYigazgatÓSág. 
Abaújszántói blztosl kerület. Szakaszok: Abaúj 

szántó. Gline. l\fiskolcl biztosi keriilet. Szakaszok: Mis
kolc. Sajószentpéter. l\fezllkövesdi blztosi k<>rület. Sza
kaszok: Mez"kiivesd, Mezőpsát. PIltnokl blztosl kerület. 
SzakRszok: Putnok, Ózd. Szenrlrlli blztosi keriilet. Sza. 
kaszok: Szennrö. Enelény. Szikszói biztosl kerület. 
Szakaszok: Szikszó, Encs. 

NyiregYházai m. kir. pénzügYigazgatóság. 
Febérgyarmati biztosi keriilet. Szakaszok: Fehf\r

gyarmat. Ti" .. ahe~s. Klsvárdll-kXzsél('i blztosl kerillet. 
SZA kaszok: Kisvárna (k~zség'i), Gyulaház>l. KIsvnrda
vidéki biztosi kerület. Szakaszok: Kidvárda (vid~ki). 

23* 
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Kl'mel'~". MAn"'okl bhto.; keriíl('t. ~7.Akasz: 1If;\nrlok. 
~f~téR7.JllkAi h;7,tnQt knl'"iilpt. ~7.'lk~~znl{: Mnt~~7,11kaJ 
C~Ilj"Jte"'. NAfW'v1ctilJAi hizfnqJ kp.,.iilpt. ~7.flknC;:7.ok: N-R~V
kálló. ~ifehédó. Nv;ral'RlÍdi hlzto.l kprljlpt. S,,'kft
szok: Nvíra~sRil. Nviradonv. Nvll'hMorl hlztos' kn,.ii· 
]pt. 8z"kA8Z' Nvir.hMor. Nv;re~yh"zlll hl7.to~i kprülpt. 
Sz.1.-a8z01,,, NvÍT'eg-vh';za. Oáv~. Nvil'mad.l hizto.: ke. 
riHM. ~z.ka.znk: NyírmadA. Nvírbakta. Tiszalöki bIz· 
tosi kerülpt: RZAkA •• nk: Ti"zal~k. PolgÁr. Vns';rns· 
nampnyl biztosi kerület. Szakaszok: Csaroda, Vásáros
namény. 

Pécsi m. kir. pénzügyigazgatóság. 

S7.enn~.,.hH"i b;'7.tn~i k .... l'iilot. SZ!l1{.nR7.01r: Rzel1t1ftrinc, 
~AllVA. 1\fI\11~"si h;'dnSl ]..o ... iilet. R7.fI'k1'lRzolc i\fo1,,,,,..s, 
vmAl1V. 1>.1·01 hlzlooi kA,.ii1et. 8Za1<RRZnk' Pé·R. P/ics
V~l'.<l. 8';."'1 h!zlooi kerHlpt. Rz-kaRzol;:: SR-"'. 1>fágocs. 
Siklósi biztosl kerület. Szakaszok: Siklós, Vajszló. 

SátoralJaú 'helyi m. kir. pénzügyigazgatóság. 
Stlto1'ltlja.Hhplvl hlztosi keriilet. Szakaszok: Sátor

aljRl1ihelv. Zp.Tl1n16nrif'RA. 
Szerenl'si hiz/osi Icpl'iilet. Szakaszok: Szerencs, Sze

rencs (cukorgyár), Tokaj. 

Soproni m. kir. pénzügyigazgatóság. 
CRornlll hlztosl keriilpt. 8z.kn'7.nk: Kann"dr, 

(1Rn"nlt. Petö1'>AzR (cuko"'Xvár\. Sonroni hldosi Icprmet. 
RzltkAsznk: Sopron, Sopronkövesd, Zsira, Csepreg, 
~agycenk. 

Szegedi m. kir. pénzüqyigazgatóság. 
Szp!!'ed (vlÍrosl) hh/Ooi keriilet. 87.akasz: Szeged 

(városi). Sz~~ed (viMki) hi7.tosi keriil~t. Rz,kRsznk: 
Ki~kun(lnrnzsm". 8zeg-'lrl (vinpIci). S7o"nt!'s; biz/osi ke· 
rület: Szakaszok: Szentes, Hódmezővásárhely, Csongrád. 

Szekszárdi m. kir. pénzügyigazgatóság. 
Dombóv,;rl blztosi keriilE't: Szaklt.zok: Domhóvár, 

TRmá.i. Simontornval hlztosi kprillpt. 8ZRk"sz'lk: 
Simontornya. 'R'ilg-ypsz. Szekszárdi biztosl keriilet. 
SzakRsznk: Szekszárd. Bnnyhárl. Tolnlll blztosi kerii· 
let. Szakaszok: Tolna, Nagydoro&" Paks. 
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Székesfehérvári m. kir. pénzOgylgazgatóság. 

Marton ...... sári JJlztooi kpriil",/. Sz.koszok: MRrton
vásftr. BiI'SIcE'. Er".i. S" .. hos:-árrli hlztosl kPl'iilet. Sza
kMzok: An".,v. R~"hng-árd. Szők .. ofnhőrvár (v.rosl) 
biztosl kpriilet. 8z"k"sz: Rzpkeofehtlrvár (városi). 
SzpkpsfplJprv,;r (vIllők;) hlztosi kerület. Szakaszok: 
Székesfehérvár (vidéki), Mór. 

Szolnoki m. kir. pénzOgyigazgatóság. 

J""7"erpnv\ h'7tO'! '''''riil"t. RznIcRR"'''Ic: .Tászhf\,,611V, 
.Tá_MnAtl. .T~ozároksz.ll~R. K01'ca,..! hlztosl k",.jjlpt. 
SZ.k.R",,,k: K" l'1'''g-. Kis,íl_zállá •. Klln1'>eg-yno. Tllrllk. 
87.pn/miklh.l blztosi kp .. iil .. t. 8z.lras7.nlc: 'I'iirRks7".,t
ml lr1 ós. 'I'ísz·""rr. Knns",pntmv,.tonl hlztosi kpl';;JfIt. 
~ZAkAq7,,..,k~ Kll"~7.enhnárt()n. TiR?;1f;'1,hrRr. Tiq7;rt'kib·t. 
Szolnoki 1117/osi kpl'iilet: S7.akaszok: Mezőtnr. Szolnok. 
Szolnok (cukorgyár). 

Szombathelyi m. kir. PénzDgyigazga~óság. 

KXl'm ..... di biz/oo; kpriilet. S7.RIcA<Z"k: K"rm""ri. 
O,.iq?;AntT\ntp... . ~7AT'lt,.,.l'\tthJi,..r1. SárvÁrt h'zto~t 1{,..riilot. 
8znkps7."k: Cplln~miilk. !"qrvár. Rárvár (cukorg-vár). 
Szomhatl'Alv\ hiztosi kerület. Szakaszok: Szombathel~·. 
Kőszeg, Vasvár. 

Veszprémi m. kir. pénzOgyigazgatóság. 

P .... IlI bi7,/ool keriilP.t. 8zak"oznlc: P~na, neve"oer. 
Vp.",nrpm1 hl~fo"i kpl'ii1 At. S7.0IcRoznk: Veszprém. 
Enying. Zirci blztosi kerület. Szakasz: Zirc. 

Zalaegerszegi m. kir. pénzügyigazgatóság. 

Keszth!'lyl biztosi kerület. SzakRszok: Keszthely. 
Süme~. ZltlaszeJ1t'Xrót. Na!!'ykanizsai (városi) blztosl 
kerület. Szakaszok: Na~ykani~sa (városi), Paesa. 
Na~yk/lnizslll (vidéki) biztosi kerület. Rzakaszok: Lo
tenve. Nagyl;:anjz~a (viMki). TanolcIll biztosi kE'rii1~t. 
SZAkasznIc: Tapolca, BalAtonfiired. Zalaclrerszegl biz· 
tosl kerület. Szakaszok: Zalaegerszeg, Lenti. 
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Kir. bíróságok és ügyészségek. 

Igazságügyminiszter: dr. Zsitvay Ti/JOl". 

Az 1871. évi VIII. t.-c. 35. §-a szerint eljáró leg
flibb fegyelmi bíróságok elnöke: dr. báró Wlassics 
Gyula v. h. t. t. . 

Kir. Kúria. Elnök: dr. Juhász Andor. Másodelnök: 
dr. Osvald István (VI. fiz. csop. jellegével, nagymélt.). 

Koronaül!"yész: dr. Magyar István. 
Budapesti kir. ítélőtábla: Elnök: dr. Degré Miklós 

(VI. fiz. csop. jeJlegével, nagymélt.). Alelnök: dr. Bakó 
József. 

Budapesti kir. főügyész: dr. Strache Gusztáv. 
Balassagyarmati kir. törvényszék. Elnók: Szenthe 

Kálmán III. f. cs. 
Balassagyarmati kir. ügyészség. Elnök: Gvőry 

György. Járásbírósá,rok: Balassagyarmat. eln"k: Kacs
kovlcs Jenő Andor. Rétság, elnök: dr. Gémesi István. 
Sal,rótarián, eln:;k: Zelenka Ottó. Szépsénv, elnök: rl1'. 
Farkas Béla. Szirák, eln;;k: dr. Török Pál. 

Budapesti kfr. törvényszék. Elnök: dr. Lukáts 
Jenll; másodelnök: dr. Petőcz Gyula. 

Budapesti I-III. ker. kir. járásbíróság. Elnök: 
VargR Kálmán. ITI. f. CR. jell. Központi kir. járásbíró
ság. Elnök: dr. Nelky Elek. 

BudanPsti kir. hüntet/ltörvén:vszék. Elnök: dr. 
Törpl.::v Géza; másorlelnök: Patay István. 

Rudanesti kir. ül!"vészsé~ elnlike: Baróthv Pál. 
Budanpsti kir. büntető járásbíróság. Elnök: dr. 

Áveilik F,s]ix. 
Egri kir. törvényszék. Elnök: Gálbory József, lIT. 

f. cs. 
Egri kir. ügyészség. Elnök: Kóczián Gyula, lU. 

f. cs. jell. Járásbiróságok: Eger, elnök: Marssó Láqzló, 
nl. f. cs. jell. GyöngyöS, elnök: dr. Cserba Béla. 
HatvRn, eln"k: dr. Herke Ferenc. Heves, elnök: Ham
pel Endre. Pétervására, vezető: (üresedésben). Tisza
fürerl. vezető: dr. Jolbej Sándor. 

Kaloesal kir. törvényszék. Elnök: Bakos Ádám. 
Kalocsai kir. ültyészség. Elnök: dr. Bánhidy Gá

bor. Jár,;sbírósóg-ok: Kalocsa, elniik: dr. Korény
Scheck Vilmos. Dunave<,se, elnök: Kéri István. Kis
kőriis. elnök: (üresedésben). Kiskúnhalas, elnök: dr. 
PetII Jenő. 

Kecskeméti kir. törvényszék. Elnök; Szaklits I&t
ván. III. t. cs, 
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Kecskeméti kir. ügyészség. Elnök: Bardócz Árpád. 
Járásbíróságok: Kecskemét, elnök: dr. Molnár 
Árpád, III. f. cs. jell. Cegléd, elnök: Magyary Lajos. 
Kiskúnfélegyháza, elnök: dr. Bencsik Géza. Kúuszcnt
miklós, elnök: Fehér .Ióz~ef. Nagykőrös, elnök: Gaál 
Ferenc. 

Pestvidéki kir. törvényszék. Elnök: dr. Gáll 
Endre. Másodelnök: Noszlopi Ferenc, III. f. cs. j\311. 

Pestvidéki kir. ügyészség. Elnök: Sárospataky Jó
zsef (fő ügy ész i címmel). Járásbírósógok: Pestvidéki, 
elnök: dr. Kovács György. Budafok, elnök: dr. 
Fábián Aladár, nl. f. cs. jell. Eszterge>m, eln~k: 
dr. Rudolf Béla. Giidöllő, elnök: dr. JéLn Kálmán. 
KiHjlAst, elnök: Ferdinándy 'fihamér, nr. f. cs. jel!. 
Monor, elnök: Dóczy Bálint, nr. f. cs. jell. Nagykáta, 
elnök: dr. vitéz Turáky Dezső. Ocsa, elnök: dr. Nagy 
Miklós. Pesterzsébet, eln;ik: Bartal Alfréd, III. f. cs. 
jell. Ráckeve, elnlik: dr. Varró Géza. Szentendre, el
nök: Schmidt József. Ujpest, elnök: dr. Majunke 
Ernő. Vác, elnök: Éder Kálmán, nl. f. cs. jell. Vá
mosmikola, vezető: l'amáskovics Dezső, n. f. cs. jell. 
járásbíró. 

SzékeRfehérvári kir. törvényszék. Elnök: dr. Kö
vess Emil, nr. f. cs. jell. 

Székesfehérvári kir. ügyész&ég. Elnök: dr. Keller 
Károly. ..árásbirósógok: Székesfehérvár, elnök: dr. 
Heinrich Gyilzó. Adony, elnök: dr. lfarsang Endre. 
Bicske, elnök: Posgay Béla, nr. f. cs. jell. Mór, el
nök: dr. Csánk Dezső, In. f. cs. jell. Sárbogárd, el
nök: dr. vitéz Nádasy Jenő. 

Szolnoki kir. törvényszék. Elnök: dr. Fuchs Gyula, 
nr. f. cs. 

Szolnoki kir. ügyészség. Elnök: Borsos ..Józse~, ,III. 
f. cs. jell. JárósblrosagoK: Szolnok, elnok: Llpoczy 
László. Abádszalók, elnok: dr. Boleman Andor. Jász· 
apáti, elnök: Lengyel Miklós. JáSZberény, elnök: .c~r. 
Unlyarik Albin. h..arcag, elnök: dr. Mokry Odon. I\.l~
újszállás, vezető: dr. lfogarasi Dezső, II. f. cs. jell. 
jbiró. Kúnszentmárton, vezető: Pokomándy Dezső, II. 
f. cs. jell. fell'. kir. járás~író. Mez.utúr" elnok: dr. 
Hámpek Béla. TörökszentmIklós, elnok: Lazár Gyula. 

Debreceni kir. ítélotábla. Elnök: Olchváry Zoltán 
(VI. liz. csop. jell., nagymélt.). 

Debreceni kir. főügyesz: Szirmay .István. .. 
Debreeeni kir. tilrvenyszék. ~lnok: dr. Kesseru 

Lajos kúriai bírói c. és j. 
Debreceni kir. ügycszség: Elnök: dr. Mező Sándor. 

JárásbIrosagok: Detlre"en, elnök: DemJánonch lYl!klós, 
Ill. f. cs. jell. Berettyóújfalu, elnök; dr. Tóth ~ál
mán. Derecske, elnök: Deme Kálmán, III. r. cs. Jell. 



360 

Hajdúböszörmény, vezető: Faluvégi Albert, II. f. cs. 
jeH. lelI'. JUHO. .l:iaJuunánas, ewök: :Szabo Berta
lan, Ill. f. (:~. jell. .l:LaJuuszoUOSZlO, ewök: ur. l:Sluari 
Kalmau. l'úsPokHiuány, elnok: tiereczKy Labzlo, 111. 
f. Cg. Jell. 

IUis.l(olci kir. törvényszék. Elnük: dr. Barth 
GYÖ1'gy, HI. f. CS. 

.l\~.S .. OlCl kir. ügyészség: Einök: Gazdy Béla. 
Járasu1l'usagok: Misl>.oJC, e.uok: Kovács UyuJa, Hl. 
f. Cg. JeH. AlIaÚJSZallLO, vezeto: ur. Vél'tes Autlras. 
Ede1eny: ur. :Gsls"a Dauiel. lUezucsat, ell1O": :Szilletana 
h..al'olY. luez"kovesu, ewoK: ,t 'azeKas Jáuos, 111. f. cs. 
juH. l:>aJosztlutptiter, 0111"k: Ul'. l:>laHeUliller J en o, lll. 
fo (:s. Jei! . .l:'U'uOK, elnOK: dr. Ozvegyl .I1 'erenc. :Szikszó, 
elnuk: lJerzsi z.ollúu. 

N y ír egy házai , kir. törvényszék. Elnök: dr. Illé~ 
Andor, Hl. r. <:s. jell. 

""Ylregyhazai klr. ügyészség. Elnök: Salzmann 
Ottó. dar"sOlroságo.l(: NYHegyuaza, e1uo.l;.: Uor"illue~ 
István, Hl. f. cs. jell. .I!'euergyarmitt, vezeto: dl'. 
Bems"e Iwre. Kisvál'ua, oluoK: (l.ll'eseUésbenJ. Mátó
szalka, vezeto: tia1ássy MiKlOS, ll. f. (:S. jell. jál'ás
blró, NagYkálló, vezetó: .Pel'ényi Hezso, jllbagi alol
nJ ki c. KU'. Járásbíró. Nyírbatol', elnOl<: Meszalos .Pal. 
Tiszalök, elnok: Kiss lTyorgy. Vásarosnallléuy, olnok: 
Kaoáczy SzU áru. 

SatoralJaujhelyi kir. törvényszék. Elnök: dr. Oláh 
Luj os, lll. f. cs. 

Sátoraljaújhelyl kir. ügyészség. Vezető: dr. Stépán 
Sánuor, H. L éS. jel1. ieu'. ugyesz. Jal'lÍBbirósagok: 
SatoraljaúJhely, elnuk: Mészáros István, lll. f. cs. 
jell. Sarospatak, vezetó: Mi"Key István, H. f. cs. jel1. 
fell'. ku. Járásoíró. i:>zereucs, emok: Ul'. Jancsó LaJOS, 
'l'oKai, elnok: ur. SzenlCzey Quon. 

Győri kir. ltélotaola. l!:lnók: Sólyom Andor (VI. 
liz. c.op. jellege vel leu., nagymélt.). 

Gyc..ri ku. főügyész: Hácz l!:rnő. 
Győri kIr. turvenysze.k.. };mök: Hencz Ferenc, 

kúrial bírói c. 
Győri kir. ügyészség. Elnök: dr. 'l'ulok Jenő. , 

Járasblroságok: Uy"r, emj k: ur. IIussy Sándor. Ko
márom, e1uok: Boua Vilmos. Magyaróvar, emOK: Idor
vátli LaJOS. 'ra ta, elnok: Uáspár j!'eronc. 'l'ét, vezető: 
dr. Nemesszeguy Árpáu, II. 1. cs. jell. fell'. Járúsolró. 

Soprolll Klr. tbrvenyszék. Elnok: Stampf Uyula 
kÚl'lal birói c. 

Soproni kir. ügyészseg. Elnök: dr. Sándor Béla. 
Járasulrosagou: Sopron, elnök: Eles András, lJsepreg, 
elnöl<: (ül'osedésben), Csorna, vezeto: ur. 'l'al<ácli 
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Gyula, II. f. cs, jell. fell'. jbíró. Kapuvár, elnök: dr. 
Zobel Gyula. 

S~ombathelyl kir. törvényszék. Elnök: Nárav 
Szaho Jenő, kamarás, kúriai birói c. és j. , • 

. Szomhllthelyj kir: ügYPJ,~séJ!," vezet/He: Fejérpataky 
L~R~ló. TIT. f. cs, Jell. f"ll'l'yész helyette"i c. éR j, 
JRrasbfrosaJ!,"ok: Szomhathely, elnök: Steffler L>tios 
ITT. f. cs. j,,11. nel1(hmölk, elni\k: dl'. H rn-asv Béla' 
ITI. f. cs. jell. Körmend, vezető: dl'. SeylJold Kálmán ' 
jh.Aál\"i aleln iiki c. fell'. jbíró. Kf:szeg, vezető: dr: 
Rlerll Zoltlln. II, f. cs. jell. fell'. jbÍrÓ. Sárvár, elnök: 
dr. Berta Benő, Rzentl\"otthál'd, elniik : dr. Jaeger Béla 
III. f. cs .• ie1\. Vasvár. elnök: Rzép György. ' 

Vesznremi kir. törvényszék. Elnök: Csajághy 
Károly klÍriai bÍrói c, 

Veszprémi kir. Ü",yPR7.R"g-. Elnök: Wellmann Samu. 
III. f. cs, jell. Jár~shírós';".ok: VeR7.nrÓm, elnök: 
dr. KarR >ty Sándor. B.latonfiired, elnök: dl'. Rimay 
LáRZló, Deve~Rer, Vezf'tő: Kerf'Rztes JÓ7..t:\f II f cs 
jolI. fell', ihíró, Enving. ve7.et;;: rll'. Kov'á"R' G';ul>t: 
I~. f. CR, iel1. fell'. kir. jlirásbiró, Pán>t. e'niik: HRndl 
Jnzsef, TIl,. f. cs. jell. Zirc, elnök: dr. Zimay öd(jn, 
III. f. es. Jell. 

Z>tlneg-Pl"szegl kir. törvényszék. Elnök: Czikó János 
kúriRI hirói c. " 

Zalap"prs7.eJ!,"1 kjr. Ül!'yiiS7.Rél!'. Elniik: dr. Kiss 
nÁ~e", HI, f, CA, iell. -T"r~"bíróS~I!'"k: 7,R1Reg-er.zp.~, 
eIn" .. : !,!;nel"lR<!h Gpz •. IIr. f, ps, iell. Siimp<!, eln~k: 
BothIiI" Gn"7.hlv, 'J'Rpnlra, elnil .. , dr, Bock Pál. Zala
szent",,.ót. eTnö .. , ri,., .Tanz.ó Ferone. 

Ppe"! kir. jtlillltÁhla. ETnii": dr, Félix Antal (VI. 
tlz, """nOl't iell"O'Ável. nRl!'ym,slt.). 

plics! kir. fIIüA"YPsz: dr, Rzanár József. 
Kaposvári kir. törvényszék. Elnök: Szigethy Antal. 

ITI. f. cs. 
Kaposvári. kfr. ii~véR7.!lP!l". Elnök: dr. Révy Lá.7.ló, 

JTT. f. rR, Jell. JarRsh'I"OSRl\'ok: KapoRvár, elni,k: 
WR,!lnel' .Jenil, Harcs. "Iniik: ilr, Rimlel' János. nRurQ"ó, 
eln"k: dr. Felm&ry GvnT>t, T't>tl. p'ln"k: dr. Szigri.~t 
Antal.. ~,engy"1tóti. vezetö, Ki ••• Tóz_ef. IT. f, rs. iell. 
feJl'. Jh,ró, MRrrRli. elni,k: Kohnt .Tenő. N'R".vntárl 
eln~'" M>tlachnwRky T.IiRZ16. Szip'ptvár. vezet;;: dr: 
HelmhRrher AIRilár . . IT. f. cs. fell'. kir. járásbíró. 
Tab, eln"k: E"seClv JÓzRef. 

NaA"yk,tnlzsal kir. törvényszék. Elnök: dr. Hennig 
Alfr&d. ITT. f. cs, 

NaR'Ykanlzsal kir. ü;:-yPSZSPI('. Vezető: vitéz Csll
laghy György, II. f. cs. jell. fell'. ügyész. Járásbiró
ságok: Nagykanizsa, vezető: Gombár Gyula, III. f. cs, 
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Jell. és ítélő tábla i bírói címmel és jelleggel. .'!l=eszt. 
hely, elnök: dr. Haám Ernő. Letenye, vezeto: dr. 
Hitzelberger Sándor, jbíró. , . 

Pecsi kir. törvényszék. Elnök: dr. Szabo LaJOS, 
III. f. cs. 

Pécsi kir. ügyészség. Elnök: vitéz Felszeghy János. 
Járásbíróságok: Pécs, elnök: Decleva Ignác, III. f. 
cs. jell. Mohács, elnök: Jávor Lehel. Péosvárad, ve· 
zető: Szász Károly, II. f. cs. jell. fell'. jbíró. Sásd, 
elnök: Podolay Jusztin, Siklós, elnök: Emődi Géza. 
Szentlőrinc, elnök: Ozörényi Károly. 

Szekszárdi kir. törvényszék. Elnök: Kelemen Imre, 
kúriai bírói c. 

Szekszárdi kir. ügyészség. Vezető: dr. Gaál Dezső. 
Járásbiróságok: Szekszárd, eluök: Mirth László, III. 
f. cs. jell. Bonyhád, elnök: HvozdovieA Pál. Domho
vár, vezető: dr. Gebhardt Antal, II. f. cs. jell. fell'. 
'kir. járásbíró. Dunaföldvár, vezető: Sennovitz Kál
mán, II. f. cs. jell. Gyönk, elnlik: dr. Végh János. 
Paks, elnök: Scheurer Károly, III. f. cs. jell. TamlÍ6i, 
vezető: dr. Baróthy Ferenc kir. járásbíró. 

Szekszárdi kiJ;. törvényszék kirendeltsége Baja. 
Vezető: dr. Lászlo Sándor tvszéki tanácselnök. 

SZ!lkszárdi . kir. ügyészség kirendeltsége Baja. 
Vez.eto: Gr'!:mlmg. I\or~é!, ,nl. f. cs. )ell. felr. ügyész· 
Sé!l'1 alelnok. JarasbIrosagok: BaJa, elnök: Nagy 
MIklós. Bácsalmás, elnök: (üresedésben). 

Szegedi kir. ítélőtábla. Elnök: dr. Láng-Miticzky 
Ernil. 

S~egedi kir. főügyész: dr. Boross Dezső. 
Gyulai kir. törvényszék. Elnök: Szakolczay Lajos, 

kúriai birói c. 
Gyulai kir. ügyészség. Elnök: dr. Tompa Gyula, 

III. f. cs. jell. Járásbíróságok: Gyula, elnök: Jakó 
János. Békés, elnök: Bakkay Gyula. Békéscsaba, el
nök: Berényi Antal, III. f. cs. jell. Gyoma, elnök: 
Záhonyi Aladár. Orosháza, elnök: dr. Endes Gábor, 
III. f. cs. jell. Szarvas, vezető: dr. Aszódi Inne, II. 
f. CB. jell. felr. kir. járás biró. Szeghalom, vezető: dr. 
Nagy Ferenc, II. f. cs. jell. fell'. járásbíró. 

Szegedi kir. törvényszék. Elnök: dr. Konczvald 
Endre kúriai bírói c. 

Szegedi kir. ügyészség. Elnök: Zobay Ferenc, III. 
t. cs. jell. Járásbíróságok: Széged, elnök: Paraszkay 
Gyula, III. f. cs. jell. Battonya, elnök: dr. Putnoky 
Miklós. Csongrád, vezető: Forgó Ferenc, II. f. cs, 
jell. felr. jbíró. Hódmezővásárhel.y, elnök: Bod~ár 
Gábor. Makó, elnök: Brommer Odon. Szentes, elnok: 
Lukács Ignác, III. f. cs. jell. 
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Országos bírósági vegyészeti intézet. Vegyészek: 
dr. Fridli Rezső és vitéz Raffay B~la. . .. 

Az 1890:XI. t.·C. alapján alakItott .. Igazslt~ugyi 
orvosi tanács". Elnök: dr. Verebélyi Tibor egye~. ny. 
r. t. Alelniik: dr. Oláh Gusztáv helyettes államtItkár, 
kormánybiztos. 

1\1. kir. közigazgatási bíróság. Elnök: báró WI as· 
sics Gyula v. b. t. t. Másodelnök: Benedek Sándor. 

REMINGTON IRÓGÉP Rt. 

• 
Budapost, VI., Andrássy-úl 12 .• 
Kérjen árajánlatot és diJtalan bemutatást I 
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Vármegyék. 
Abaúj-Torna vármegye. Székhelye: Szikszó. 

Főispán: ::lzell JózSeI; atlSpán: ::,zellL-lmrey ral; 
főjegyző: dr. Szilvássy Lajos. Főszolgabírák: 
Gönci j. Borsos Andor; Szikszói j. Cseley Ferenc; 
Abaújszántói j. dr. Boros Dezső; Encsi j. Sze
pessy Zoltán; BoavaSZl1asi j . .J:<'áy Barnabas. 

Arad vármegye. L. Csanád-Arad-Torontál 
közigazgatásilag egyelőre, e,gyesített ,;ármeg'yéket. 

Jiaranya varmegye. Szekhelye: Pecs. Fotspán,: 
dr vItez .h..eresztes .1' lSCl1er .1' el'enc; attspun: .I.' 1-

scher Béla; főjegyző: Hoffer Kálmán. Jt'őszolgar 
bírák: Baranyavári j. székhelye: Villány, Tóth 
Dezső: Hegyháti j. székhelye: Sásd, dr. Blasko
vicili Iván; Mohácsi j. Német Károly; Pécsi j. 
dr. Szivér István; Pécsváradi j. dr. ,vitéz Keresz
tes Fischer Miklós; Siklósi j. dr. LIeber Ferenc; 
Szentlőrinci j. Bognár Gyula. 

Bács-Bodrog vármegye. Székhelye: Baja, 
Főispán: Haiku Gyula; alispán: d:r:: ;:;z~,bovlye
vits Dusán' főjegyző: Scherer Rezso. Foszolga
bírák: Bác~almási j. Koller Oszkár; Bajai j. dr. 
Zsigmond Gyula; Jánoshalmai j_ Kuluncsics Vik
tor. 

Békés vármegye. Székhelye: Gyula. Fő
ispán: br. 'Feilitzsch Berthold; alispán:" ürese
désben; főjegyző: dr. Márky Barna. Foszolpa,
birák: Gyulai j. dr. Vangyel Enlre; ~yo~aJ. J. 
dr. Pálka Pál; Békési j. MoldovánYl Janos; 
SzarvasI j. dr. Schauer Gábor; Orosházai j. dr. 
Kiss László; Szeghalmi j. dr. Tóth Béla. 

Bereg vármegye. L. Szatmár-Ugoc,sa-Bere~ 
közigazgatásilag egyelőre egyesített varmegye-
ket. ". 

Bihar vármegye. Székhelye: Bere~ty~uJfalu. 
Főispán: báró Feilitzsch Berthold; altspan: dr. 
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Fráter László; főjegyző: dr. Molnár Inu'e. Fő
szoLgabtruk,: HlIlarKel'esztesi j. .J:< l'anko .t;ndre; 
lJene':;:;Kel J. Ul'. lUlUJay .ö8rlid; bt:n:hyvUJI81UI 
j. al' . .NaU8nyl JallO,>; ::'al'l'etl J. bzeK1L"'lYt:: Jji
harnagybaJom, dr. Eróss István; Cséf1a-nagy
s:t.c::uUJ..ll,ra...l J. bZC!K..tit!lYt!: t-Ja.rkau, LJJ..u .b..i;U·Vi.)'; ~.to~

kelY1HCll J. szeKneqe: l\iagYleta, dr. lVll~KOlczy 
Hugó. 

Borsod-Gömör és Kishont vármegye. Sz,ék
helye: lVlISKOlC. J!'őispán: borbély lVlac:.:ky }<;mll; 
aL<$J1un: .DUHI'; Alawü'; !óJeYJjzv: yauw"y Lal:>zlo. 
l!'olizot{Jabtruk,: lV1ISK01Cl J. lYlakláry Dezső; }<;de
lenyi J. dr. Várnay Bertalan; lVlezokövesdi j. 
Zsüry LaJOS; l\'1ezocsáti j. L,ombory L,OlLán; Sa
jo::;zel1tpeLen j. ::'zepe::;sy Gyula; UZdI J. .I.' ekete 
Henalan; .t'umoln J. Lukác::; .t;ndre. 

Csanád-Arad-Torontál vármegye. Székhelye: 
Mako. J:' Ut<$J1Uli: rlH~!y .l!.lt:"lt:~, UttSjJU,L' ".l,,!'
nay Ivor; loj~gyzo: Yertán .t;nare. i"oszolgubí
ra,,: Kozponu J. székhelye: lVl ako, Nagy lryula; 
BattonyaI J. Kovács Agoston; NagylaKI j. szék
helye: Csanádpalota, ar. Vintze bandor; Mező
kovácsházai j. Vásárhelyi Sándor; Eleki j. Hajdu 
József; Torontáli j. székhelye: Kiszombor, Ká
szonyi Richárd. 
. Csongrád vármegye. 'Székhelye: Szentes. Fő
tspán: Ul'. .J:< 'arKas .tiela; ausJ1un: ur. L.sergő 
KárolYi fője{JYző: Dobay Andor. Főszol{Jabírák: 
Csongrádi j . .J:< 'ekete Labzló; lvlindszenti j. I::>zoke 
Sándor; Kiskundorozsmai j. dr. Dósa István. 

Esztergom vármegye. L. Komárom-Eszter
gom közigazgatásilag egyelől'e egyesItett vál'me
gyéket. 

Fejér vármegye. Székhelye: Székesfehérvár. 
Főispán: gróf ::'zechenyi VIktor; aLtSpan: dr. 
Havl'anek József; főjegyző: Halász Géza. Főszol
gabírák: Sárbogárdi j. Kenessey Gyula; Móri j. 
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dr. Wenczel József; Adonyi j. Meszleny Béla; 
Váli j. halassy Tibor; I:)zeKesfehérvári j. dr. Je
szenszKy Antal. 

Gömör-Kishont vármegye. ,L. Borsod-Gömör 
és KIsl10nt kozIgazgatasuag egyelóre egyesnett 
vármegyeket. 

Gyór-Moson-Pozsony vármegye. Székhelye: 
Győr. i"o'LSpan: dr. ~émetn h.aroly; at.span: 
Skultéty lVllK.lós; főjegyző : Némethy Erno . . P'ő
szolgabtrák: l'usztai j. székhelye: Gyorszent
márton, dr. Lengerer István; Sokoróaljai j. 
székhelye: Tét, 'tóth Gyula; Rajkai j. Wayda 
Sándor; Magyaróvári j. Polniczky Lipót; Tó
sziget-csilizközí j. székhelye: Gyór, dr. Csemez 
Béla. 

Hajdú vármegye. Székhelye: Debrecen. Fő
ispán: dr. Hadhazy Zsigmond; alispán: Rásö 
István; tőjegyzó: dr. N aoraczKy Hela. l"ŐSzoLgar 
bírák: Központi j. székhelye: :pebrecen, dr. Etney 
László; Hajduszoboszlói j. székhelye: Püspök
ladány, dr. Lessenyei István. 

Heves vármegye. Székhelye: Eger. Főispán: 
dr. Hedry Lormc; atispan: dr. OkoucsánYI lmre; 
főjegyző: Hevesi Gusztáv. Főszolgabírák: Gyön
gyösi j. dr. Gröber Ferenc; Egri j. dr. Szab? 
Gyula; Pétervásárai j. Miklóssy Aladár; Hatvam 
j. dr. Kékesy Dezső; Tiszafüredi j. dr. Mocsáry 
György; Hevesi j. Tömösváry János. 

Hont vármegye. L. Nógrád-Hont közigazga
tásilag egyelőre egyesített vármegyéket. 

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye. Székhelye: 
Szolnok. Fotspán: Almásy :Sandor ; alispán: 
Alexander Imre; főjegyző: Vadász Károly, Fő
szolgúbírák: Tiszai alsó j. székhelye: Tiszaföld
vár Patrubány István; Tiszai felső j. székhelye: 
Ku~hegyes, Back Andor; ,Jászs~gi alsó. j. ~zé~
helye: Jászapáti, dr. Horvath Jozsef; TIszaI ko-
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zép j. székhelye: Törökszentmiklós dr Muhoray 
Károly; J ászsági fe~~ö j. ~z.ékhe}y~ : jászberény, 
dr. Koller Andor; KozpontI J. szekhelye: Szolnok 
Schefcsik István. ' 

Komáro~:~sz~ergom vármegye. Székhelye: 
Eszter~om. Ji O'LSpan: dr. Huszár Aiadár' alispán: 
Palkovl~S, László; fő~egyző: Karcsa,y MiklÓS. Fő
sz?lgabtrak: Ta,tal J. Troykó Béla; Gesztesi j. 
szek~e!ye: ~omarom, Reviczky István; Eszter
gomI J. ReVIczky Elemér. 
... Moson, :vármegye. L. Győr-Moson-Pozsony 

kozIgazgatasIlag egyelőre egyesítetf vármegyé
ket. 

Nógrá~~H~nt vá~m«:gye., Székhelye: Balassa
gyarmat.Fo'LSpan: PalYl Pal' alispán: dr Ba
ross JÓ,zs;f; főjegyző: dr. C~onka Györ~. Fő
szo!fJr:~trak: ,Ba.l!ls~a?yarmati j. dr. Zsadányi 
~uIdo, Sa~gota~Jam J. Veress Zoltán; Szécsényi 
J. ,Ka~s~o~ICS ~andor; Sziráki j. Svehla Elemér; 
N og~a~l J. szek~e1ye: Rétság, Baranyai Tibor; 
SZObI .J. Keve Karoly; Vámosmikolai j. dr. Fo
dor VIlmos. 

Pest-Pi1i.~,-So}t-Kiskun vármegye. ,Székhelye: 
Budapes~. ~ot~pc:n: dr." .P1oeszly Elemér; alispán: 
dr. Er~elYI Lorand; fOJegyző: Ney Géza. Fő
s~,o~r;O;b~t:a~: Abonyi járás Vosits Jenő; Kis
kO,rosl ,Jaras Melczer Gyula; Központi járás 
sz~kh,elye: Bu~apest" .N~methy Jenő; Aszódi j. 
Sarkany Erno; Vacl J. dr. Horváth János' 
G!ömröi j. Meskó Rudolf; Alsódabasi j. Szánth6 
P~l; N.agy~átai ~ .. Ney. Géz~; Monori j. Kopa 
K,ar~ly ~ Rack~vel J. KISS TIbor; Kiskunfélegy
ha~al J. Szabo Dezső; Kalocsai j. Szentpétery 
LaJOS; Dunavecsei j. Beniczky Péter; Biai j. 
~?tt:h !Kál~~n; Pomázi j. dr. Zboray Géza; Gödöl-
101 J. dr. vItez Endre László; Kunszentmiklósi j. 
dr. Markó Jenő. 
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P07Ji!lony vármegye. L. Győr-Moson-Pozsony 
közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyé
ket. 

Somogy vármegye. Székhelye: Kaposvár. 
Fői.mán: dr .. vitéz Kpresztes Fischer Ferenc' al
ispán: Stenhaics Pál; főiegllző: br. Wie~ser
bach Iván. !"őszol.C1abfrnk: Barcsi i. ifi. Boronkay 
Károly; Ill"aIi j. dr. Bálványossy Tibor: Tabi j. 
dr. Kiss Emil; Lengyeltóti j. dr. Bep"edy Péter; 
Marcali j. dr. Szághmeister Pál; Szigetvári j. 
dr. Perczel Győző; Kaposvári j. Barcsay Ákos; 
Csurg-ói i. fTarum Lajos; Nagyatádi j. dr. vitéz 
Kovács Dénes. 

Sopron vármegye. Székhelye: Sopron. Fő
isplÍn: dr. vitéz Simon F, l emér; alispán: Gévay 
Wolf La ios; főie.qyző: Hög:vpszi Pál. Főszolga
bírák: Csepregi j. Balogh Dpnés; Kapuvári j. 
Giczy ödön: Csornai i. dr. Molnár Elemér. Sop
roni i. c1r. ('zi].linger József. 

Szabolcs-Ung vármegye. Székhelye: Nyír
egyháza. Főispán: dr. Erdőhegvi Lajos; alis
pán: Mihcz István; főiegyző: Viránvi Sándor. 
F;(~zolrrabírák: Dadai felső j. székhelye: Gáva, 
Mikó Bertalan; Dadai alsó j. székhelye: Tiszalök, 
dr. vitéz Lázár Ferenc; NvírbogdÁ-nyi j. székhe
lye: Kemecse, dr. Karsav ödön; Kisvárdai i. dr. 
BorbPly Sánc1or: Nyírbaktai j. 'Kllbinvi Zoltán; 
Tiszai j. s~ékhelve: Mándok, Nozdroviczkv Pál; 
Nyírbátori i. Erdőhegyi Ferenc; Nagykállói j. 
dr. Gergelyffy András; Lill"etaljai j. székhelye: 
Nyíradonv. dT. Kálnav Zoltán. 

Szatmár-Ugocsa-Bereg vármegye. Székhe
lye: Mátészalka. Főisván: pécsujfalusi Péchy 
László; alispán: dr. Streicher Andor; főjeQYZő: 
dT. Boér Endre. Főszolgabírák: Mátészalkai j. 
Madarassy István; Csengeri j. Szuchányi László; 
Fehérgyarmati j. Szabó Tibor; Vásárosnaményi 
j. dr. Kozma György. 
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. Tolna vármegye. Székhelye: Szekszárd. Fő
'/.Spán: Jankó Ágoston; alispán: Szévald Oszkár' 
főjegyző,' dr. Hagymássy Zoltán. Főszolgabí1'ák~ 
T~mási j. d~: Szabó. Elemér; Simontornyai j. 
szckhclye: Gyonk, ReIch Oszkár; Dunaföldvári j. 
székh3lye: Pa~s, Becht ödön; Völgységi j. szék
helye: Bonyhad, dr. Kurz István; Dombóvári j. 
Kenézy László; Központi j. székhelye: Szekszárd, 
Szongott Edvin. 

Torontál vármegye. L. Csanád-Arad-Torontál 
közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyéket. 
... UgocS~ .vármegye:. L. Szatmár-Ugocsa-Bereg 

kozlgazgatasllag egyelore egyesített vármegyéket. 
Ung vármegye. L. Szabolcs-Ung közigazgatá

silag egyelőre egyesített vármegyéket. 
Vas vármegye. Székhelye: Szombathely 

Főispán: dr. Tarányi Ferenc; alispán: dr. Hor~ 
váth Kálmán; főjegyző: Vidos Árpád. Főszolga
bírák: Celldömölki j. dr. Gerlics Elek' Körmend
németújvári j. székhelyé: Körmend' dr Tulok 
L~jos; Kőszeg-~els?ő.ri..i. székhelye: Kőszeg, Hor
vath Andor; Sarvari J. dr. Polczel' Dezső' Szent
g~tthárd-m~raszomb~ti j. székhelye: Sz~ntgott
hard, dr. KISS Elemer; Szombathelyi j. dr. Szücs 
István; Vasvári j. dr. Tulok József. 

". Veszprém .yármegye. Székhelye: Veszprém. 
Fo'/.Spán: dr. Kormendy Ékes Lajos; alispán: dr. 
H;orváth Lajos,; ző~egyző: Keczer Imre. Főszolga
bt'l'ák: Veszpreml J. dr. Szalóky József; Pápai j. 
dr. Jerffy József; Zirci j. üresedésben; Devecseri 
j. Belák Endre; Enyingi j. dr. Kenessey Pongrác. 

. Zala vármegye. Székhelye: Zalaegerszeg. 
F,őtspá,!!:: Gy.?mörey György) alispán: Bődy Zol
tan; fOJegyzo: dr. Brand Sandor. Főszolgabírák : 
Zalaegerszegi j. dr. Skublics ödön; Sümegi j. 
Szilágyi Dezső; Keszthelyi j. dr. Huszár Pál' Ta
polcai j. Polgár Ferenc; Nagykanizsai j. Laub
haimer Alán; Alsólendvai j. székhelye: Lenti, dr. 
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Vízkelety Árpád; Zalaszentgróti j. dr. Schmidt 
Jenő; Balatonfüredi j. dr. Demeter György; Le
tenyei j. dr. Czigány János; Pacsai j. dr. Hor
váth Vilmos; Novai j. Balogh Endre. 

Zemplén vármegye. Székhelye: Sátoralj a
újh,,]y. Fuziipán: .szd] Jézscf; ulls)ián: llernath 
Aladár; fijjegyző: dr. Mizsák József. Főszolgu
bírák: Tokaji j. Fejér Andor; Sátoraljaújhelyi j. 
Bernáth Béla; Sárospataki j. dr. gróf Hoyos Vik
tor; Szenesi j. Gosztonyi István; Bodrogközi j. 
székhelye: Ricse. Báró Bprnemissza Miklós. 

REMINGTON IROGÉP Rt. 
• Budapest, VI., Andrássy-út 12 •• 

Kérjen árajánlatot és díjtalan bemutatást I 

A m. kir. Honvédség, Csendarség, Foly_marség stb. 

allandó fehérnemli szálIItól 

Magyar Ágy-, Fehér- és RUhanemű-gYár 

FREUDIGER M. ÉS FIAI 
K?rházak, katonai és köz intézetek, szállodák, 

loternátusok teljes berendezése. Munkás. 
ruhá~ és fehérneműek I?yártása. Bányák 

és Jparvállalatok számára saját ki
készítésű és fehérítésű textil áruk 

nagy raktára. 
Iroda és gyártelep: 

BUDAPEST, VI, DESSEWFFY. UTCA 34 
TELEFON: 278-76 és 228-75 

Lerekatok: Debrecen, Kaposvár, Miskolc, Szeged, 
Szombathely. 

WOLFNER GYULA 
ÉS TARSA 
?ipő-, bőr-, gépszíj 
es hadfelszerelési gyár 

Központi irodák: 
Budapest, IV., Károly körút 26. 
Telefon: Aut.~ 883-t5 és 888-20. 

Gyárak: 

Ujpest, Váci-út 17. szám. 
Telefon: U. 46 - 60, 48-80, 48-88. 

Konfekció: 
Ujpest, Gróf Károlyi-utca 8. 
Telefon: U. 46- 62. 
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Törvényhatósági jog Ú és megyei 
városok. 

1. Baja thj. város. Polgármester: Dr. Vojnits Ferenc. 
2. Balassagyarmat megyei város. Pm.: Dr. Horváth 

Sánuor. 
3. Békéscsaba megyei város. Pm.: Dr. Jáno~sy Gyula. 
4. Budapest székesfőváros. Pm.: Dr. Sipöcz .Jenő. 
5. Budafok megyei város. Pm.: Dr. Zábor;;zky Nándor. 
6. Cegléd megye; város. Pm.: Dr. Sárkány Gyula. 
7. Csongrád megyei yáros.· Pm.: CSllmegi Gyula. 
S. Debreeeh thj. város. Pm.: Vásáry István. 
9. Eger megyei város. Pm.: Dr. 'frakk Uéza. . 

10. Esztergom megyei város. Pm.: Dr. Antóny .Béla. 
ll. Gyöngyös megy ei város. Pm.: Dr. Puky Arpád. 
12. Győr thj. ,áros. Pm.: Dr. Hzallter Ferenc. 
13. Gyula megyei város. Pm.: Dr. Vargha Gyula.' 
14. Hajduböszörmény megyei város. Pm.: Dr. Somossy 

Héla. 
15. TIajduhadház megyei város. Pm.: Dr. Veszprémy 

Zoltán. 
16. Hajdunánás megy e; város. Pm.: Dr. Pénzes Mihály. 
17. Ha.iduszoboszló megye; város. Pm.: Dr. Márton 

Gábor. 
18. Hódmez{;vásárhely thj. város. Pm.: Dr. Soós István. 
19. Jászberény megyei város. Pm.: Dr. Fricdwalszky 

Ferenc. 
20. Kalocsa megy e; város. Pm.: Antalffy Sándor. 
21. Kallosvár megyei város. Pm.: Dr. Vétek György. 
22. Karcag megyei város. Pm.: Dr. Hajnal István. 
~a. Kecskemét thj. város. Pm.: Dr. Zimay Károly. 
24. KiSkunfélegyháza megyei város. Pm.: Dr. 'rótli 

István . 
25. Kiskunhalas megyei város. Pm.: Dr. Fekete Imre. 
26. Kispest megyei város. Pm.: Dr. Molnár József. 
27. Ii:islljszállás megyei város. Pm.: Dr. Gaál János. 
2,. KomArom megyei város. Pm.: Dr. Alapy Gáspár 

karm. filtan. 
2!1. Klíszeg me~yei város. Pm.: Dr. Jambrits Lajos 

kormo f6tan. 
~n. ~Iag-yaróvár megye; vál'os. Pm.: Dr. Sr.uttlE'r 

.lann ... 
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:11. Makó megyei város. Pm.: Dr. Niekelszky József 
:12. Mezőtúr megyei város. Pm.: Spett Emé). 
:13. l\liskolc thj. város. Pm.: Hodobay Sándor. 
:l4. l\lohács megyei város. Pm.: Dr Margittay Lajos. 
35. Nagykanizsa megy ei város. Pm.: Dr. Krátky 

István. 
36. Nagykőrös megy ei város. Pm.: Dezső Kázmér. 
37. Nyiregyháza megyei város. Pm.: Dr. Bencs 

Kálmán karm. főtan. 
38. Pápa megyei város. Pm.: Dr Tenzlinger József. 
:l~. Pesterzsébet megyei város. Pm: Dr. Ch;kán Béla. 
40. Pécs thj. város. Pm: Dr. Nendvich Andor. 
41. Uákospalota megyei város. Pm.: ('serba Elemér. 
4~. Salgótarján megyei város. Pm.: Dr Förster 

Kálmán. 
43. Sátoraljaujhely megy ei város. Pm.: Dr. Orbán 

K'"álmán. 
44. Sopron thj. város. Pm.: Dr. Thurner Mihály. 
45. Szeged thj. város. Pm.: Dr. Somogyi Szilveszter. 
46. Szekszárd megyei város. Pm.: Dr. vitéz Vendel 

Tstván. 
47. Szentendre megye; város. Pm.: Dr. Starzsinszky 

László. 
48. Szentes megye; város. Pm.: Dr. Négyessy Imre. 
49. Székesfehérvár thj. város. Pm.: Dr. Zavaros 

Alauár. 
50. Szolnok megye; város. Pm.: Dr. Tóth Tamás. 
;'1. Szombathely megyei város. Pm.: Dr. Ujváry Ede. 
;;2. Túrkeve megyei város. Pm.: Dr. Győrffy Sándor. 
;';1. Ujllest megye; város Pm.: Semsey Aladár. 
54. Vác megyei város. Pm.: Dr. Krakker Kálmán. 
fi;;. Vesr.IHém megyei város. Pm.: Dr. Berky Miklós. 
56. Zalaeg-erszeg megy ei város. Pm.: Dr. Czobor 

Mátyás. 


