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A m. kir. csendőrség tényleges szolgálatban 
álló tagjainak illetményét az 1930. évi XXVI. 
t.-c., az annak végrehajtása tárgyában kiadott 
1930. évi 3260. M. E. számú kormányrendelet 
(75.000jVI.-b-1930. számú belügyminiszteri 
körrendelet), továbbá az 1931. évi XXVI. t.-c., az 
annak végrehajtása tárgyáballl kiadott 1931. évi 
5000. M. E. számú kormányrendelet (116.982jVI. 
-b-1931. számú belügymin. (körrendelet) , az 
1931. évi 7000. M. E. számú kormányrendelet 
(119.372jVI.-b-1931. számú belügymin. kör
rendelet), ,az 1932. -évi 3000. és 9800. M. E. 
számú kormányrendeletek (100.154jVI.-b-1932. 
és 256.900jVII.-b--932. :számú belügymin. ren
delet) és az 1933. évi 1.400. M. E. számú kor
mányrendelet (107.000jVII.-b-1933. számú 
belügyminiszteri rendelet) módosították. 

Ebben az ismertetésben csak azok az illet
mények és szabályok v:am.nak felsorolva, amelyek 
eltérnek a71 1931. évi Csendőrségi Zsebkönyvben 
ismertetett illetményektől és szabályoktól. Ha az 
itt közölteket az 1931. évi zsebkönyv megfelelő 
helyein él előjegyezzük, az 1933. évi január l-én 
érvényben levő illetményszabályok teljes össze
foglalását nyerjük, a "Ruházat" kivételével, 
melyet az 1932. évi Csendőrségi Zsebkönyvben 
ismertetett "Ideiglenes ruhaga.zdálkodási utasí
tás" tar,talmaa;. 
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I. 

Ranuosztálltba sorolt havidiJasok (ti.ztek) 
illetmény ei. 
(279. oldal.) 

A m, kir, csendőrség rangosztályba sorolt 
havidíjasainak (tisztek) havi rendszeres állandó 
illetménye .az 1933, évi 1.400, M. E, számú kor
mányrendelet alapján kiadott 107,OOOjVII,-b
] ~'33, számú belügyminiszteri körrendelet sze
rinti csökkentett kiszabatban a következő: 

Havidíj, csendőrségi pótdíj és tisttiszolgaváltság, 
(27,,-Zb2 uldal ) 

3 I Havi kiszabat § I g;, 
&l Rend- I::::'~ haVi_ /cse!'d: ~'~ I ö t>Il 
&, fokozat;S", díj őrse~l "',," ~~ ;; ;;.s pótdll o 00'" 
~ il:: pengö - - ~> 

~IAltábornagy 1770'-1105'50 875'501 P.~'50 
IV, Tábornok 660'- 90 - 750'- ~ 

1 501'50 106'- 607'50 :5. 
V, Ezredes 

2 468'- 79'- 547'- g 
1 3,)7'- 126'- 483'- 'o 

VI. Alezredes - ------ '" '" - 2 301'50 134'50 43(j'- '" "" 
VII. Őrnagy 

1 296'- 128'~ 424'- Ji - ------
~ 2 260'50 131'- 39t'50 ---

l 232'- 123'50 355'50 
Vlll, Százados 2 214'50 117- 331'50 - ------

'o 3 194'- 113- 307 - '"' 
1 190'50 91'- 28150 ~ 

"" 
liX, 

- ------
Főhadnagy 2 175'bO Sl'- 256'50 I 

3 152'50 87'50 240'- ~ 

f: X, Hadnagy 145'- 70'50 215 '50 

I --
XI. Zászlós 126'- 60'50 186'50 

,.. 
bD:;; 
"'-oS" eds 

VI. 

---
VII, 

h'lIl, 

Rendfokozat 

Korpótdíj. 
(286. oldal.) 

I Fokozat 

1. 

281 

Kiszabat egy hónapra 

Pengő 

39'-Alezredes --- - - -- --
2, ~3'-- -------

Ől'Dllgy 
1. 24' --- --
2, 20'-

I Százados 20'-

A havidíj ,csendőrségi pótdíj, tisztiszolga'
váltság és korpótdíj illetékességére, felszámítá
sára stb. vonatkozó és ,az 1931. 'vi zsebkönyvben 
ismertetett egyéb szabályok érvényben maradtak. 

Családi pótlék, 
(282, oldal.) 

A családi pótlékra vonatkozó és az 1931. évi 
zsebkönyvben ismertetett szabályok érvényben 
vannak, a következő eltéréssel : 

a családi pótlék összege ,a r.angosztályba so
rolt haNidíjas (tiszt) közös háztartásban élő fe
lesége után havi 6 pengő, minden egyes igény
jogosult gyermek után pedig havi 12 pengő, 

Az 1912, évi XXXV, t,-c. 9. §-a alapján a 
jelenben érvényben álló rendelk€zések szerint 
egyéb családtagok után szmtén havi 12 pengő 
összegü családi pótlék engedélyezhető, 

Ha a rangosztályba sorolt havidíjasnak a 
vele közös háztartásban élő felesége állami, vagy 
a nyugellátás szempontjából az állammaJ viszo
nosságban álló hatóságnál, hivatalnál, intézetnél 
vagy intézménynélstb, tényleges szolgálatban áll, 
vagy azoktól ellátásban részesül, részére a fele
sége után családi pótlék nem jár. 

Ezen előbbi bekezdésben emlitett esetben u 
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férj köteles az illetményeket számfejtő hivatalnak 
(gazdasági hivatalnrak) késedelem nélkül bejelen
teni, hogy felesége ezen előbbi bekezdésben meg'
határozott szolgálatba lépett. 

Szállásilletmény. 
(A III. fejezet tárgyalja.) 

II. 
Legénységi állományú csendőregyének 

illetményei. 
Az 1931. évi Csendőrségi Zsebkönyvben fog

lalt ismertetés (287.-292. oldal) érvényes a 
következő eltéréssel: 

Kimutatás 
a m. kir. csen órség legénységi állományú egyé

neinek havizsold és csendőrségi pótdíjáról. 

I '" Havi kiszabat I " c o 
~ .... ,od 

.8 havi csend "'> "ol oí Rendfokozat .;;; 
z,old OrseQI g;.c 

" ~ páldij O >. 
~ bD 

- p-'-! - p-'-r - p-'-r '" ii: .., 
1. 1K5 - U7 50 2~2 50 - -

Alhadnagy Z. 155 50 67 50 223 -- -
3. 145 50 67 no 21:1 -- -
1. 135 50 38 50 174 -

I T szthelyettes 2. 121 - 38 50 159 50 - -
:{ . 102 -- 4~ 50 ·45 511 

- - - - - -
1. 87 50 3h 50 126 -

I'örzsőrmester 
2. 77 50 38 50 116 -

Örmestpr 68 - 33 50 101 50 - -
1. 6ó - 20 40 85 40 I Csendőr - -

~ 
2. 60 - , O 40 80 40 

t'róbacsendőr 50 -;I~ 70 ~O 
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iJlelmezési pénzátalány. 

Az élelmezési pénzáta,lány rend- és fizetési 
fokozatok szerint van megállapítva, a következő 

kiszabatban: 

i ~ H .. , kl.,., .. 
Rendfokozat ~ Buda- Vidéken .Jegyzet 

~ pesten 

'" ~ p I t P r 
I 45 - 40 

- ---I- ---I-
Alhadnagy 2 45 40 

3 40 - 35 -

l L5 - 6U -
Tisz\helyet es 2 65 - 60 -

3 55 - ~~ V-
1 60 - 55 -

Tö I zsőrmester 
2 ó5 - DO -

Örmes er 55 - 50 -
1- --- -

1 59 liU 54 60 
Csendőr - - - - 160 --- -

2 4~ 39 60 

Próbacsendőr 39 60 34 60 

Ruházat. 

Az 1932. évi Csendőrségi Zsebkönyvben is
mertetett "Ideiglenes ruhagazdálkodás-i utasí
tás" határozványai szerint. 
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II Egy h a v i I a k b é r-

» 1. II 2, 
" 

3, I § Rendfokozat li 
&l -
o lakbérosztályba tartozó OD 
;j 
~ uj bj aj b) II aj I h) I 
Ill, Altábornagy 211'11 236'51 190'05 ~12'90 ~ 189'211 

IV , Tábornok 194'27 219'65 174'87 197'64 155'40 . 175'72 

V, Ezredes I 160'46 190'05 144'44 171'04 I 128'41 152'03 

VI. Alezredes 143'59 17Ne 129'26 159'62 114'84 141'91 

VIT, Őrnagy 126'73 143'59 114,-1 129'2( 101'35 114'84 

VIIl, Százados 101'35 , 126'7 91'23 114'- 81'03 101'35 

IX, Főbadnagy 75'97 92'9 68'38 83'5t' 60'79 74'29 

~ Hadna~ XI, és zász ós 67'54 75'97 60'79 68'381 54'05 60'7\j 
Aloadnagy 

és tisztbelyettes 55'U8 64'25 49'58 57'8:1 44'- 51'41 
Törzsőrmester 
és őrmester 45'91 55'08 41'25 49'58 36'66 44' 
Csendőr 

és pl'óbacsendőr 40'33 45'91 36'33 41'25 il2'25 36'66 

Egy istállóért egy 
tiszti ló számára 29'75 26'75 23'75 (egy tiszti ló 

állásáért) 

- r- I 

Egy kocslszfnért 
egy tábornok! 16'08 

~ 
12'91 

kocsi számára , I 
-- - -I -------

, 

• 

illetmény az 

-I 4, ~_5_ 
állomásokon pengő értékben 

al b) JL al b) 
I 

147'81 16;;f 126-73 141'91 

136 - 153711- 116'53 131'79 

11231 13301 9ti'29 114'-

100'51 ~I 86'17 106'41 --- --- '----

88'70 100-51 75'97 86'17 

70'91 88'70 60'791 75'97 

53'20 65'01 45'61 55'73 

47'30 5:1'20 40'48 45'61 1 

38'50 44'91 33'- 38'3U 

32'08 38'50 27'50 3~'-

28'25 32'08 24'16 27'50 ---

20'75 L 17'83 

6, 

u) 

;05'571 
97'13 

RO'191 

71 '76 

63'32 

50'67
1 

37'95 --
33-73 

-
27'50 ---

22'
91

1 

20'16 

1 

1 

Megjegyzés 

18'22 
Az a) alatti té-

09' 78 telek a 2, vagy 
ennél kevesebb 

94'99 családi pótlék él
~ vezelében állók 

88'701 és a nőtlenek, a b) 

~
88'70 ~a~~ !;~lr\gb~ 
71 '7 családi pótlék él
-- vezetében állOk 

63'3 részére illetéke
sek, 

::~ 
27 '51 

22' 91 1 

14-H3 

11'25 I 9-66 ~'-

~I ,----l~f 
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ltt. 
Szállásilletmény. 

A Jakáspénz és bútorbér illetékességére 
nézve az 1931. évi Csendőrségi Zsebkönyvben 
(294.-295. oldal) kiizölt iSlffiertetés érvényes azzal 
az eltéréssel, hogy az 1932. évi 256.900/VII.-b-
19312. számú belügyminiszteri körrendelet értelmé
ben alakáspénzeket - lakbér, bútorbér, istálló
bér - 1933. évi február hó l-től kezdődőleg elő
.zetes havi részletekben kell folyósítani a 284.-
285. 'oldalokon közzétett rtáblázatban feltüntetett 
kiszabartban. 

Bútorbér. 

Bútorbér mínden állomáshelyen altábornagy
tól őrnagyig egy hónapra 0.42 P; századostól 
zászlósig egy hónapra 0.32 P; lakbérváltság 
élvezetében álló altisztek részére egy' hónapra 
0.21 P. 

1stállóbér. 

Istállóbér csak azoknak a rangosztályba so
rolt havidíjasoknak illetékes és engedélyezhető, 
akik szervezetszerűleg lótartásra vannak köte
lezve, lovat tényleg tartanak és Jovuk részére 
kincstári férőhely nem biztosítható. 

Ezek az igény jogosultak kötelesek az istálló
és esetleges kocsiszínbér folyósításána,k engedélye
zését esetről-esetre la belügyminisztertől kérni. 

IV. 
Szolgálati utazások alkalméval feI8zém't

ható illetmények. 
(298. oldal.) 

Az 1931. évi Csendőrségi Zsebkönyvben fog
h.lt ismertetés "Általános határozványok" fejeze-
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tének tizenkettedik bekezdése érvénytelen; helyette 
a következők érvényesek: 

"Szolgálati utazások alkalmával vasúton az 
alábbi kocsiosztályok viteldíj ai számíthatók fel: 

Bel/öldön: 

Ill.-V. rangosztályú havidíjasoknak az első, 
a többi rangosztályba sorolt havidijasoknak ;a má
sodik, egyéb csendőregyéneknek pedig a harmadik 
kocsiosztály viteldíja. 

Kül/öldön: 

III.rangosztályú havidíjasokn'ak, valamint az 
altábornagyi helyet betöltő tábornokoknak az első, 
a többi rangosztályba sorolt havidíjasoknak a má
sodik, egyéb csendőregyéneknek pedig a harmadik 
kocsio~ztály vit.eldíja. 

Előljáró kíséretében utazó p3Jrancsőrtiszt 
szolgálati utazása alkalmával vasúton ugyanazOl~ 
kocsiosztály igénybevételére jogosult, mint az elől
járó. 

Mindama személyek, akiknek a m. kir. :í:llam
vasutak vonalain kedvezményes . áru vasúti uta
zásr31 jogosító arcképes igazolván:lll"a igényük van 
- tekintet nélkül arra, hogy az arcképes igazol
ványt kiváltották-e, vagy sem -, a szolgálati uta
zások alkalmával csak azt a vasúti (hajó) menet
árat számíthat ják fel, amelyet az említett igazol
vány alapján fizetniök kell. A kedvezményes áru 
vasúti umzásrlll jogosító arcképes igazolvány 
igénybevételéért azonban a m. kir. államvasutak 
részére járó térítési díjnak az általuk viselendő 
részét a naptári év folyamán teljesített első szol
gálati utazásról szóló utazási számadásban felszá
míthatják. A kedvezményes áru jegy váltására 
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jogosító arcképes igazolvány kiállítási, vagy meg
hosszabbítási (érvényesítési) díját a. kincstár ter
hére nem lehet felszámítani. 

Mindazokban az esetekben, amidőn a szolgá
lati utazások alkalmával ,a. kiküldetés helye csak 
olyan más közlekedési vállalat járatainak igénybe
vételével érhető el, amely közlekedési vállala.t a 
járatainak igénybevételénél utazási kedvezményt 
biztosít a m. kir. államvasutak vonalain kedvezmé
nyes áru vasúti utaa:ásra jogosító arcképes iga
zolvánnyal rendelkezőknek, a közlekedési vállalat 
által nyújtott utazási kedvezmény igénybevételére 
jogosító külön igazolványért (betétlapért) esetleg 
fizetendő kiállítási díjat a naptári év folyamán 
teljesített első ilyen szolgálati utazásl'ól szóló uta
zási számadásban fel lehet számítani. 

Ezen rend€-lkezés csak a tényleges állományú 
csendőregyénekre vonatkozik, azaz a fentiek sze
rint illetékes térítési díjat csak a tényleges szol
gálatball1 álló csendőregyének után lehet felszá
mítani. 

Családtagok után ezen térítés nem illetékes, 
viszont költözködési utazásoknál a kincstár ter
hére' továbbított családtagok után a teljes vasúti 
viteldíj számítható fel. 

NyugállorMmyú (várakozási illetménnyel SZil
badságolt) csendőregyéneknek felülvizsgálatra 
való berendelésük alkalmával az őket megillető 
vasúti kocsiosztály után illetékes teljes összegű 
vasút! viteldíj felszámítására van igényük. 

Szemleilletlllényel •. 

(302. oldal.) 

A 302. oldal negyedik és a 303. oldal hatodik 
bekezdése helyett a következők érvényesek: 

.. 
" 
~ 

: 
.' 

. 
M 
.1 • 

" 
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A szemlék megtartására' és a sremleutazá
sok alkalmával felszámítható ílletmények ki'Sza
bására vonatkozólag az 1932. eVl 45.550/Eln. 
VI.-c.-1932. számú belügyminiszteri rendeletben 
foglaltak érvényesek. 

Ezen rendelet meghatározza, hogy az egyes 
parancsnokságok alárendelt alakulataikat évente 
hányszor s~emléljék meg, és: pedig: 

a) a szakaszparancsnokok va:lamenmyi alá
rendelt örsüket negyedévenJként egyszer; 

b) a szál'll1yparancsnokok valamennyi al á
rE'ndlelt szakaszpa'ramcsnokukat és örsüket éVell1te 
kéts~er; 

e) az osztályparancsnokok valamennyi alá
rendelt szárny-, szakasz- és örsparancsnoksá
gokat ,évente egyszer; 

d) a 'kerületi parancsnokhelyettes és beosztott 
törzstiszt a kerület kötelékébe tartozó vala
mennyi tiszti parancsnokságnak (tanosztály és 
tUllalosztá'lyparancsnokságok kivételével) felét
felét, szárny,aniként 2-2 örsöt és a 'Sze,mleállo
máson lévő szakaszparancsnokságot évente egy
szer (a budapesti kerületll1él, lahol 2 beosztott 
törzstiism van, a most említett állomások egyhar
mada osztandó ki.); 

e) a kerületi paranc!:lnokok valamennyi alá
rendelt tiszti parancsnokságukat, a szemleállo
máson lévő sZ3!kaszparancs:nokságokat lés szár
nyanké:nt 1-2 örsöt évenként egyszer. 

Ai egyes alakulatok megszemlélésére for
dítható idő tartama valamennyi szemlélő részére 
szem'Jenapokban, illetve szemlefélnapo'k!ban van 
megállapítva. 

Szemlenap alatt 24 órát, féJ'Ilap alatt pedig 
J 2 órát kell érteni. 

19 
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A szemlf'idő kiszabata a következő; 

Ct) a i'zakaszpara.ncsnok számára 1 nap; 

il) a szárnyparancsnok számára 8 fő tény
leges létszámig: B~, 9 főnyi, vagy f;nnél mag:a
sabb tényleges létszámnál 2 napi; tényleges lét
szám alatt azt a létszámot kell érteni, melyet a 
szemlélő személyesen szemle alá vont, illetve 
amely a szemlf' tartama alatt bevonult; 

e) az osztályparancsnok számára a szárny
parancsnokságonként, illetve 8 fő' tényleges lét
számig örsönként 1 nap, 9 főnyi, vagy ennél 
nagyobb tényleges létszámig örsÖll'ként Ph nap; 

d) a kerületi parancsnokhelyettes és be
osztott törzstiszt számára oszti:lyparancsnoksá
gonként 1 nap, szárnyparancsnokságonként és 
gaz.dasági hivatalonként 1~-l1! nap, örsönként 
1 n8p; -

e) a kerületi parancsnok számára az illő
kü,zabat ugyanaz, mint a beosztott tÖl'Zstisztek 
számára, azzal a howáadással, hogya kerületi 
parancSIIlokok az alárendelt tanalosztályok meg'
szemlélésére 1-1 napot fordíthatnaik. 

Az egyes szemlélők szemléineík itt megálla
pított időtartamaiban az utazási idő is benne
foglaltatik A szemlélő tehát állomáJshelyérői 
való elindulása és oda történő bevonulása között 
nem vehet több időt igénybe, mint amennyi l'é
szére a jelen rendelet él'telmében, az általa meg
szemlélt alakulatok után illetékes. Ezért az uta
zási számadásban mmden állomáshelynél fel 
kell tüntetni, hogy a szemlélő az állomáson 
milyen alakulatokat szemlélt meg. 

A szemlélő cSalk annyi napidíjat számíthat fel, 
ahámy map, illetve félnap számára a megszem
léIt alakulatok után összesen jár, 1 nap után 
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('gész adag, f~lnap után pedig féladag nap! 
díjat számítva. 

SzemleáIJoonásokon töltött vasárnapok és 
ünnepnapok után a napidíj szintén felszámít
ható. 

Ha a szemlélőnek egy szemleállomáson több 
olya.n parancSIIlokságot kell megszemlélni, me
lyek után külön-külön szemleidö jár, a szemle
napok (félnap ok) számát össze lehet adni illetve 
azok összes időtartamát igénybe lehet ve~ni. 

SzemleutazáJs alkalmával végzett, de a 
szemle szorosan vett fogalmán kívül eső tevé
kenység, pl. céllövészet, járőrellenőrzés, ikivizs
gálás, laktanyabiztosítás stb. célj ára igénybevelt 
idő a sremleidőbe nem számít bele. Ezeknek a 
ténykedéseknek sem a minimális, sem pedig a 
maximális időtartama nincsen ugyan megálla
pítva, önként értetődő azonban, hogy foganato
sításoknál az idővel a legmesszebbmenően taka
réikoskodni kell. . Ezek tartama után a :napidíjat 
az érvényben levo 'általános rendelkezések sze
rint külön fel IMet számita.ni, az ilyen ténykedé
seket és aZÜ'k tartamát azonban az utazási szám
adá:s'ban az illető állomáshelynél külön fel >kell 
tüntetni. 

A szakaszparancsnOlkoik megszemlélésére kü
lön sz>emleidőt nem Iehet felszámítani. 

A tköltözködési átalán!l. 
(307-308. oldal.) 

Az 1. és 2. pont.ban közöltek hely€tt a kö
vebkezők érvényesek; 

Az átköltöZJködési átalány az alábbi kisza
bathan illetékes; 

19* 
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Kiszah at 

Az családi I 1 vagy 2 I 3 vagy több pótlékban 
igényjogosult nem családi pótlék élvezetében 
megnevezése rés,esüló álló 

csendórségi személyek részére, pengő 

Altábornagy 1000 1100 
300 -----

Tábornok 850 1000 

Ezredes k 220 700 850 
-----

Alezredes 170 I 600 700 

Örnagy 145 I 500 580 

Száza~os 130 I 400 480 

Főhadoagy 100 300 350 

Hadoagy 
70 250 300 

Zászlós 

Alhadnagy 151~ \l.#O 250 

Tiszthelyettes 'v.u)~ II~" ~ -----
Törzsőrmester - [iDP i'IJ& /á7 .f:6ft" ;1( Örmester Vlk47_'~ l-

Csendőr 50 70 

Abban az esetben, ha egy éven ,belül iköl
tö~ödési tköltségmegtérítés újból illet~essé 
válik, a költöztködési átalány csa:k abban az eset
ben fizethető ki, ha eren altkalommal az igény
jogosult az átköltöziködést tényleg végrehajtja, 
~agyis átköltö7Jködési ingóságait akár az utolsó, 
akár pedig valamely elő7iŐ állomáshelyél'Ö1 az új 
állOlIDáshelyére szállí t j a. . 

Az ,á1lköltöztködési átaJIány felszámításának 
alapját ilyen esetben a vonatkozó utazási szám-
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adáshoz az igényjogosult által csatolandó és a 
költözködés végrehajtására vonatkozó nyilatko
zat és az átköltözködési ingóságok lszállításából 
felmerülő költségekre vOJlatkozó fuvarlevél stb. 
képezik. Laktanyaszerü elhelye21ésben lévő nőtlen 
legénységnek költöztködési utazása (áthelyezése, 
tartós vezénylés e) al:Imlmával az útiiköltségtérí
tésre, málhájának az állomásra ki- és Ibe-, vala
mint átszállításából tényleg felmerült és hitele
sen (fuvarlevél, hatóságilag igazolt nyugta) iga
zolt iköltségeire van igénye. Mindazon esetekbe.n, 
amikor legénységi állományú csen.dőregyének 
magánpoggyászukat (málhájukat) a kincstár 
terhére szállítani jogosultak (nőtlen legénység 
áthelyezése, tartós vezénylés), a magámpogy
gyászt (málhát) csak teheráruként vagy indo
koltan sürgős esetekben gyorsáruként lehet 
tová!bbítani, illetve csak az ilyen módon szállí
tott poggyász (málha) költséget szabad a java
dalma21ás terhére elszámolni. 

A magánpoggyász gyorsáruiként való száll í
táJsámak engedélyezését az áthelyezést, vezény
lést elrendelő parancsban lkülön 'kifejezésre kell 
juttatni. 

Helyi ügyködések. 
(3.09-31'0. oldal.) 

A 3. és 4. ibekezdés helyett a következ&k 
érvényesek : 

Helyi ügyködések alkalmával napidij (há
nyad) nem számítható fel. 

Az esetleg engedélyezett helyi fuvar- (ügy
ködési) átalányok helyett csupán a legolcsóbb 
közlekedési ewköz (villamos) viteldíjtérítése szá
mítható fel. Budapest székesfőváros területén 
teljesített sürgös ikirendelések al~almával, ha a 
távolság- a kiindulási helytől a kirendelési helyig 
a legrövidebb úton számítva 2 ildIométert mrg
halad, 48 fillér viteldíj számítható fel. 
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Budapesten nyomoz.á.si ügyekben ügyködő é,,; 
a csemdőrség összekötő tiszt jénél megjelenésre 
kötelezett csendőrjárőrök személyenként 2-2, a 
mindenkori átszálló villamosvasúti jegy árának 
megfelelő, valamint" esetenként az ügyködésekkel 
kapcsolatban valóban' sz,ükséglszerűen még fel
merülő villamosvasúti költségeiket fels.,;ámít
hatják. 

A villamosvasúti költségek felszámításánaJk 
szükségességét, illetve jogosságát a vOil1atkozó 
utazási okmányon (menetlevél, szolgálati lap) a 
csendőrség összekötő hsztje záradékilag igawlni 
tartozik. 

V. 
Különfélék. 

Közlekedési segély. 

A 314--15. oldalon közölt rendelkezés 
helyett a következő érvényes: 

A közlekedési segélyre való igényjogosultság 
1(133. évi február hó l-től kezdődőleg a követ
kezőképen szabályoztatott: 

1. Bud3ipest székesfőváros vámterületén be
lül lakó és közlekedési segély I élvezetében álló 
csendőregyének a közlekedési -segély élvezetében 
további rendelkezésig megmaradnak. 

Ha azonban nevezettek az 1933. évi február 
hó l-én, vagy ezen időpont után szabad elhatá· 
rozásukból költözködnek, illetve lakást cserél
nek, a közlekedési segélyre való igényük me.(.\'
szűnik, tekintet nélkül arra, hogy közelebb, vagy 
még távolabb béreltek lakást. Ezek részére il 
közlekedési segély még akkor sem. illetékes, ha 
az 'újonnan bérelt lakás és a szolgálati beo~tás 
(alkalmaztatás) közötti távolság a 4 kilométert 
meghaladja. 

2. Jövőben a közlekedési segély csak a:zok
nal< a Budapesten állomásozó és a székesfőváro,; 
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vámterületén belül lakó, családi pótlék élveze
tében álló tényleges állományú csendőregyének
nek engedélyezhető: 

aj kiknek az 1933. évi február hó l-ei idő
pont után szolgálati beosztásuk (alkalmaztatá
suk) helye akként 'változik, hogy a Jakás és a 
szolgálati all~almazás 'közötti távolság a 4 
kilométert meghaladja; 

b) akiknek szolgálati beosztásuk (aJlkalmaz
tatásuk helYIétől 4 kilométernél távolabb fekvő 
kincstári (természetbeni) lakás hivatalból utal
tatott ki. 

3. Lakásváltoztatás esetén azonban a 2. pont 
~l~pján engedélyezett közlekedési segélyre való 
Igleny az 1. pont értelmében szintén megszűnik. 

A közlekedési segély engedélyezése iránt a 
belügyminiszterhez elc5terj esztendő kérelmeknél 
a helyi hatóságnak azt az igazolását hogy illet
ményszerű lakás, a llivatalos helyi'ség 4 kilü
méternyi körletén belül nem bérelhető, mel
Iőzni kell. Vidéki városokban szolgálatot teljesítő 
c~endőregyéneknek közlekedési segélyre igényük 
mncs. 

Kórházi ápolásm ualó igény. 
A 316--317. o~dalon közölt l'endelkezés 

helyett a következő érvényes: 
Tényleges állományú és várakozási illetmé

nyekkel szabadságolt csendőr havidíjasok to
v~bbá legénységi állományú egyének, val~mint 
mmdezekInek olyan cs a:lád tagj ai, akik után a 
családfő családi pótlékba'II részesül, meg'beteg-e
désük esetén honvéd és közrendészeti (katonai), 
állami vagy kö~kórházba való felvételre igényt 
tarthatnak 

A honvéd és közrendészeti kórházakban, a 
budapesti gyógyfürdő-kórházball, valamint a 
József főherceg~s=atóriumban a ikiÖveukező 
gyógy- és élelmezési kal tség'ek fizetendök: 
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Családfő és családi pótlék ban ~§~~~ 
részesülő családtag után :=.-~; ~'f 

• ~~~~; 
Család!ő 

.0; I .gj~.gj ~~~ o,SOO..!ld> 

:9 ~ 
g.1'ÖI~ tQ-

·-o·~1:l g~~~~ -cd-d-';I=l~ 

számításba jövő I§s~ 108'"1'3;:: ~~~~~ &~.§ca~ 
cn beO CD 

" - oc ~~.~~~ illetméoyeinek ~~~ t'l r.n.,....,,~ ~ ~~~~~ 
összege a! ~~;;>~ :t; ed~ t=l 8 ~~~ :~ 

~N-Q.'ld'::':: 

(Havi díj 

II ~~ 
," d~ c,~ a!", 

" " 
~.c 

" ~8 " 
iil.c + csend örs égi '" a! ~8 ol a! .cS 

8 .c ,s" .c ~.~ .c ,s" .c -" 
"" pótdfj) " -<:: " " Qr~ .l,j a;'~ "" ~:S "" "-0 "" iil -;; ..c 00_ -;; 000 -;; ~-O 

-o Na! .... '" a! ~~ NÓl 

:o -o -o" 

pr, ll :l: 
-o -o 

~" o -'" ... -'" ... " -'" 
f"< pI r pI t pI f pI f pI ! pI r 
l 2 ~ 4 7 8 9 10 

l bavi100P-igbez. 11- 21- 150 1150 2150 3;50 21-I~ -
2 

" 
200P·ig " 1120 ~ 1 20 1150 1150 2 1711 3170 2120 3120 

3 
" 

300 P· ig 
" 

21- 31- 1150 1150 3 150 415u 31- 141-

4 
" 

400P·ig 
" 2130 3120 1:50 1150 3180 4180 3130 

1

4130 

5 
" 

500 P-ig 
" 31- 41- d o 1150 4150 5150 41- 51-

6 
" 

6011 P-ig " 3120 4120 1150 1150 41711 *0 4120 ~ 
7 " 700 P-ig " 

3180 4180 1150 11 50 5 130 ~ 4180 ~ 
8 " 

800P-lg 
" 

41- 51- 115U 1150 5150 6150 51- 61-

9 " 900 P-i!! 
" 4150 5150 1150 1150 6f= J.=- 5150 ~ 

10 ,,1000 P· ig " 51- 61- 1150 1150 6150 7150 61- 71-

11 " 100UP-n!e,ül 61- 71-- 1150 llóo *0 81511 71- 81-

Albadoa!!Ytól- I I I I '-I próbacsendőrig 

to to 11-12 illetményeik 1- 250 TO 1-
öS8zegére való 
tekintet nélkül 

Az l-ll. folyószám alatt felsoroltak a rang
osztá1yba sorolt havidíjasokrl/l (tisZlek), a 12. folyó
szám alattiak pedig a legénY<légl állományú egyé
ueokre vonatkolluaok. 

A kimutatás 2. rovatában felsorolt érték
határok úgy a családfőnél, mint családtagolrnál 
a családfő csökkentett havidíjánaJk és csendőr
ségi pótdíj ának együttes összege utáln értendők. 

A nőtlen legénység az ápolás minden napjára 
a napi 1 P 50 fillér gyógy- és élelmezési költség
térítményen felül még napi 50 fillért tartozik 
az illetékes ga?Jda s ági hivatalnaJk: befizetni, 
amely összeg az illetélres örs közgazdálkodása 
(köz.étkezés) javára esik. 

A családfőve! igazolt kőzös háztartásba,n 
élő egyéb családtago.k alatt 

a) a családfő atyját és anyját, 

b) azon gyemle.k:e1ret, akik után családi 
pótlék nem jár, fiúkat, ha testi vagy szellemi 
törődöttség következtében teljesen munkaképte
lenek, lányokat, ha hajadonok, özvegyek, vagy 
elváUak, 

e) elvált, özvegy vagy h(ljadoll1 nőtestvért 
kell érteni. 

A kedveZlillény odaítélésénél alapfeltétel, 
hogy ,az említett családtagoik semmiféle ellátás
sal, jöV'edelemmel vagy keresettel sehonnan sem 
bírnak. 

HOillvéd és kÖ1Jrendéw.eti kórházba való fel
vételüket szolgálati úton a Iffi. kir. honvédelmi 
minisztertől (12. osztály) kell kérelmezni. 

Az említett egyéb családtag'Ok hOiILvoo és 
közrendészeti kórháaJba való felvételük esetén a 
részükre megállapított gyógy- és élelmezési kőlt
séget saját maguk tartoznak hetenként előre a 
kórház gazdasági hivatalának befizetni. 

A csendőrségi szolgMat teljesítése alkalmá
\·al önhibáján kívül sebesül vagy sérül meg vala-
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mely legénységi állományú ~sendőregyén és 
ennek köve1Jlreztében kerül gyó,gy.kezelés alá, 
akkor úgy a kórházi, valamint ,a kórházon kívüli 
gyógykezeltetés, ápoltatás és esetleges utazási 
költségek a kincstár terhére felszámítandók. 

Az első felszámításhoz mindenkor a kivizs
gáló részletes jelentés csatolandó. 

Vasúti 1I1enetdíjkedvezmén,ll. 

A 319-320. oldalon tál'gyalt ezen fejezet 
utol~ó bekevclése érvénytelen. 

Megjegyzés. Ezen ismertetésben tárgyalt 
csökkentett illetmények alapján számítandó ld 
és vanamdó le a nyugdíjjárulék, állapítandó meg 
a temetési járulék és a tényleges állományban 
elhalt csendőrségi egyén özveg'Ye vagy anyátlan 
árvája (árvái) l'észére az elhalálozás Il'lapját 
követő hó elsejétől számított háromhavi folyta
tólagos készpénzjárandóság. 

VI. 

Átalánllilletménllek. 

(322. oldal.) 

Az 1931. évi Csendőrségi Zsebkönyvben 
ismertetett átalá:nyilletményeknél az alálYbi vál
tozások vannak: 

Irodai, írószeT- és ú'odavilágítási átalányok. 

Az irodai, írószer- és irodavilágítási átalú
nyok kiszaba ta a következő: 
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Alap I Pót 

Nevezetesen / havi illetmény 

A kerületi segédtiszti iroda szá- ~ 
mára: 

800 főig terjedő állomány után 
Minden további 50 fő után. 

vagy 50 főt meg nem haladó 
állomány többlet után 

Kőnyomdai költségek re a kerü
leti segédtiszt részére: 

100 örsből álló kerületi pa
rancsnokságnál 

Minden további örs és különít
mény után 

Minden egyes osztályparancs
nokság után 

A kerületi parancsnok ügyésze 
számára 

A kerületi parancsnok egészség
ügyi előadója számára . . . 

A törzsgazdasági hivatal 
mára: 

800 főig terjedő állomány 
Minden további 50 fő után. 

50 főt meg nem haladó 
mánytöbblet után 

szá-

után 
vagy 
állo-

A központi gazdasági hivatal 

30 

- j--l-I---- I 1_ 40 

20 1-
- 1- 18 

- 1-
I- -ll---I-

20 

30 

- ~~ 40 

számára 18 

A felszerelési anyagraktár S~á: - j-I;=-
mára 18 - - -
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I 

Alap II Pót 

Nevezetesen havi illetmény 

p I q p I ! 

Az osztályparancsnokság SZá- I 
mára: 

200 főig terjedő állománnyal 
bíró osztályparancsnokságnál , 14 - - -

300 fóig terjedő állománnyal bíró 
osztályparancsnokságnál • , , 17 - - -

Minden további 50 fő után, vagy 
50 főt meg nem haladó állo-
mán y többlet után .,." - - -

1

40 
Ezenfelül minden alárendelt örs 

és különítmény után -

I 
- -

I '" Az osztály gazdasági hivatal 
számára: 

200 főig terjedő állománnyal bíró 
osztály gazdIlsági hivatalnál , 14 1.- -

1= 300 főlg terjedő állománnyal bíró 
osztály gazdasági hivatalnál , 17 - -

Minden további 50 fő utáu, vagy 
50 főt meg nem haladó állo-
mánytöbbl6t után • • , . , , - - - 40 

Ezenfelül minden alárendelt örs 
és különítmény után - - - 40 

~ -
A nyomozó osztály parancsnok-

ság számára 18 50 - -

Alap II Pót 

Nevezetesen bavi illetmény 

p l ! II P ~f - -- ~ I---A gyalog tanalosztály számára: 
A tanalosztály parancsonkság 

céljára 
ter'jed1í 

,I - - -
Három hónapig tanto-

Iyamnál minden altiszt után 
egyszer s mindenkorra 1 50 - -

Minden újonc után el:'yszer s 
mindenkorra - - - 40 

Hat hónapig terjedő tanfolyam-
nál minden altiszt után egy-
szer és mindenkorra 3 -- - -

Minden újonc után egyszer s 
mindenkorra - - - 40 

Hat hónapnál tovább terjedő 

I: 
tanfolyamnál minden altiszt 
után egyszer s mindenkorra 4 - -

Minden újonc után egyszer s 
mindenkorra - - 40 

Szárnyparancsnokság számára 5 
örs ig 

további uiá~ 
I 4 - - -

Minden örs I - - 1 -

Szakaszparancsnok számára: 
-f--- - Minden alárendflIt örs és külö· 

A rendőrségi összekötőtiszt ré-
szére 8 70 - -

nítmény után (kh'éve a helyi 
örsöt) - 23 - -

A motor tiszt részére 2 - - - Orsirodák számára: 

A gyalog- és lovas tanosztály 
parancsnokságok számára az 
osztály parancsnekság számára I megállapított átalány fele • 

--'-- --
A lovas tanal08ztálr számára 8 60 - -
-- -- - -

Az osztály· és szárnyparancs- I 

nokság székhelyéIl ,,',' :J 48 - -
Külörsök és különítmények utál' 2 32 - -

t II 
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Az 1931. eVI Csendőrségi Zsebkönyv 328. 
oldalán a "FoWdák és őrszobálk fűtési és világí
tási átalánya" után: 

Tisztogatási átalány. 

A laktanyafolyosók és az udvar sepretése a 
lakószobák és fogdahelyiségek tisztántartásá~a, 
~ lámpák 'lleggyujtálsa és seprők beszerzésére 
havonként minden örSJlek 4 pengő mimt állandó 
és a kincstárral szemben többé ~Iszámdlás alá 
nem eső átalány jár, mely minden !hó l-én előle
gesen ikifi7ietendő. 

A7iOtl1 laktanyák után amelyekben örs nin
esem és a laktamyában c~ak olyan parancSJlok
~ágok (hiyatalok) vannak elhelyezve, amelyek 
Irodaszolgaval (laktanyaszolgával) Irendelkez
nek, ugyancsak a fentebb megállapított átalány 
illetékes. 

A Ikül ön laktanyában elhelyezett tanalosz
tály, illetve taJlaIosztályok részére, ha a lak
tanyában rendszeresített irodaszolga nincsen és 
a laktanyában szolgálatot teljesitő leg1élnységi 
egyének száma a 15 főt meg nem haladja, a 
laktanya tisztántartására pótlék fejében a 
havi 4 pengő átalányon felül havOtl1ként 2 pengő, 
16-30 főnyi átalállytöbblet után 4 pengő és 
ezenfelül havi 6 pengővel több jár. . 

Ez az átalány i3 a laktamya után és nem 
tanalosztályonként illetékes. 

Az esetlegesen külön elhelyezett szám y
parancslJlokságnak, vagy nyomozó alosztálynak 
tisztogatási átalányra igénye nincsen. 

A 329. oldalon a "Világítási lítnlány" után: 

Fogdahelyi.~égek után já?'6 átalány. • 

Takarók é~ sza1mazsákok tisztítására, tQ-
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yábbá szalmazsákok új és utántöltésére mind('ll 
ágynemükészlet után évente 2 P 10 f jár. 

Ezen átalány a rendszeresített ág-ynemü
készletre csak azoknak az örsöknek illetékes, 
ahol fogda tényleg van. Az átalány mÍlnden év 
január hó l-én fizetendő. 

\ 
Átalány a legénységi ágyneműek 

tisztánta?·tásám. 

Minden aegénység'j egyén részére 4 lepedő 
és 2 váInJkoshéj van rendszeresí tve; eZ/em tárgyak 
mosatása, illetve kicserélése május [hó l-től októ
ber hó végéig minden l4-ik napon, november hó 
l-től áprili.s hó végéig ptldig havonta egysZJer 
eS?Jközlendő. A lepedők egyszeri mosatálSáért, 
mint állandó átalány, havonklént előlegesen 10 
fillér és egy vánkoshéj mosá'sáért 6 fillér jár, 
mely össreg a l'endszeresített létszámhoz !képest 
számítandó feL 

Szalnwzsúktöltési átalány. 

Ez a minden év 'SZeptember hó l-én esW<.öz
lendö teljes új töltésre, továbbá a minden év 
március l-én, június l-én és december l-én való 
utáJntöltésre jár. 

Az e célra beszerzendő ágyszalma bevásál'
lására meghatár07iOtt évi átalány: a teljes új 
töltésre 80 fillért és minden utántöltésre 40 fil
lén'el sz.áJmítva, l pengő 20 fillért tesz ki, mely 
összeg az örsőknek a rendsZJeresített létszám 
után havi részletek:ben fizettetik. 

A [ovasörsöknek a lóápolók után ugyan
ezen átalány jál'. 
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A lovastnnalosztálJjok különö:; útalán!Ja, 

(329, oldal.) 

Eren fejezetnek második bekeZídésében fel
vett l. pont érvénytelen, helyette a következő 
11en,delkezés érvényes: 

l. Lóápolási átalány (lóápol& bére) fejé
ben ,a lovas tanalosztályOtknál - a tisztilovaJkat 
is beleszámítva - a tényleg meglévő lovak után 
egyenként naponta 40 fillér illetékes, 

HónapkÖ'Zben el őállott növedék, iUetve fogya
ték mindenkor a ikQvetkező hónapban nyer el
számolást. 

L6ápolási és istállófelszolgálási átnlány. 

(329. oldal.) 

Eren fejezet második <bekezdése érvényte
len, helyette a követikező érvényes: 

"AzCJ.n Öl1sök részére, ahol a tényleg meg
lévő legénységi szolgálati hátaslovaJk száma 
ötnél kevesebb, ott aJZ öt Jó után rme.gállapított 
lóápolási és istállófelswlgálási átalámy folyósí-
tandó. . 

Eg~ebek1ben az átalányokra vOlnatkozólag az 
1931. évi Osendőrségi Zsebk·önyvben közzétett 
szabályok érvényben vannak 

Függelék. 

Az 1931. évi Csendőrségi ZsebkQnyv>ben 
közzétett Függelék-ből (331. oldal) "fenmtartási 
pótlék", "tisztogatási", "tisztán_' és", "szalma
zsáktöltési átalány", "fogdahelyiségek utám jáxó 
átalány" ,szaVaik törlendők, ,mert 'pzen ·átalá'llyok 
idÖlkoöZ'ben folyósíttattak. 

Az igényjogosultsági 
törvényről. 
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Már a világháborút közvetlenül mege1őLő 
évtizedben szükségesnek Játszott a kiszolgált al
tisztek polgári ,alkalmaztatásáról szóló 1873. évi 
II. t.-c.-nek a .szerzett tapasztalatokon alapuló 
átdolgozása. Illetékes tényezők az 1900-as évek
ben többízben Itettek ezirányban kezdéményező 
lépéseket, de aZCJ.k egyike scm vezetett ered
ményre. A világháború után azonban, aJmikor az 
általános helyzetben ;mélyreható változások kö
vetkeztek be s állami berendezkedésünk minden 
ágazatában alapvető reformokat valósítottak 
meg, a régi igényjogosultsági törvénynek új abb, 
korszerű törvénnyel való pótlása is elodázhatat
lan feladattá vált. 

Az 1931. évi III. t.-C. ezt a feladatot telje" 
mértékben megoldotta. 

Az :új rtörv;ény alapgondolata awnos a régi 
törvényalapgondolatával, melyet röviden ak
ként lehet összefogla:lni, hogy : az államnak ki
~teles támogatást kell nyujtania .a nehéz fegy
veres szolgálatért íazoknak, akik a honvédség
nél, illetve a csendőrségnél nem bírnak vagy 
nem óhajtanak végleg elhelyezkedni s támoga
tásra érdemesek. Az iállamnak ez a kivételes tá
mogatása azonban nemcsak arr,a alkalmas, hogy 
ellenértéket, illetve jutalmat adjon az arra ér
demeseknek, hanem jó eszközt nyujt a fegyverps 
szolgálat megkedveItetésére is. 

Az új igényjogosultsági törvény szükséges
ségét, de egyúttal korszerű voltát is a régi tör-
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vénnyeJ szemben ,eszközölt lényeg'beli változíatá
sai bizonyítják legjobban. 

A :regi törvény szerint csak altiszt kapha
to~t igazolványt, még pedig 12 évi összszolgálat 
utan, amelybőllegaláb nyolc évnek altiszti szol
gálatnak (tizedesi rendfokozattól feLfelé) kel
lett lennie. Ez lma - 'főleg a honvédségnél _ 
túlságosan súlyos feltétel volna .s ezért az új 
törvény már hatévi összszolgálat után is meg
adja az igény jogosultságot. Ezen a könnyítésen 
túlmenően az ,altiszti szolgálat sem 'előfeltétele 
többé az ligazolvány kiállítáJsának s rendfoko
zathoz sincsen kötve annal~ adományozása. Meg
kaphatja tehát azt a rendfokozat nélküli egyén
től rangosztályba nem soroló havidíjasig bezá
rólag mindenki, ' aki a feltételeknek megfelel. A 
megkövetelt szolgálatnak - mint a multban -
a jövőben sem kell megszakításnélkülinek lennie 
s abba a csendőrségi, honvédségi, vámőrségi éó1 
fuJyamőrségi szolgálaton kívül be kell számítani 
a régi honvédségben és i3. volt cs. és kir. közös 
hadseregben, ilIetve haditengerészetnél teljesített 
szolgálatot is. 

Az igényjogosultság elismerése és az erről 
szóló igazolvány kiállítása mindenekelőtt testi és 
szellemi alkalmassághoz, valamlnt jó minősítés
hez van kötve. Az a ~sendőr, ah.inek rossz a mj .. 
nősíté;;;e, nem kaphat igazolványt, még ha a 
megkívánt szolgálati ideje megvan is. Akinél 
azonban a megkívánt összes feltételek megvan
nak és a 6. szolgálati évét betöltötte, az kétféle 
igazolványt kaphat, még pedig: 

"A" mintájú igazolványt, amelynek elnye
rése nincsen iskolai képzettséghez kötve s "al
tiszti, valamint azzal egy tckintet alá eső" állá
sokra való pályázásra jogosít, vagy 

"B" minMjú igazolványt,amelynek elnye
rése a középiskola IV. osztúfyú?!(Lk sikeres elvég-

zésétől van függővé téve és ,.az állami rendszerű 
kezelői, az állami üzemeknél és közforgalmú 
\'asúti vállalatoknál a segédtiszti, valamint a,; 
ezekkel egy tekintet alá eső állásokra" való pá
lyázásra nyujt lehetőséget. 

Az "A" mintájú igazolványnál idézőjel kö
zött hozott törvényszöveg alatt a szolgai és ha
sonló állásokat kell érteni; a "B" mintájú iga
zolvánnyal elnyerhető állások \viszont már irc>· 
dai állások. amelyek az ideiglenes díjnoki és a 
rangosztályba soroló irodakezelési tisztviseli'.i 
állások közé számítanak. 

Ha valaki 12 évet sZiolgált és a középiskola 
IV. osztályának sikeres elvégzését igaZiOlja, 'ak
kor a "C" mintújú igazolványt kaphatja meg, 
amellyel "az ú'odakezelési ISzakhoz tartozó tisz'
t'Í.~elői állásokra" pályázhat. Ezek már a XI. 
fizetési osztályba soroló irodai állások, amelyek
ből további előlépés révén a VIII. fizetési osztá
lyig lehet előre jutni. Éppen IE!zért a törvény a 
fcnt felsorolt feltételekhez még külön hozzá
fűzi, hogy "ezzel az igazolvánnyal csak olyanok 
láthatók el,akik egész egyéniségüket tekintv,', 
ily állások betöltésére általában alkalmasaknr.k 
látszanak." 

Elnyerhetik az igazolványt ezenkívül, szol
gálati időre való tekintet nélkül, azok is, akik 
az új törvény életbeléptetése után, "az ellenség 
előtt vagy szolgálat teljesítése közben, vagy az
zal ,szoros kapcsolatban, önhibájukon kívül szen
yedett Sél'ülés folytán" csendőrségi szolgálatra 
alkalmatlanná váltak. Itt meg kell jegyezni, 
hogy az idéZiőjel között hozott törvényszövegn",], 
"a iSzoIgálat közben vagy azzal szoros kapcsoht
ban Istb." meghatározása Ibékeidől'c is vonatk(',
zik. Nem szabad azonban szem elől téveszteni, 
hogy bármely igazolványnak, elszenvedett :sérü
lé~ alapján való elnyerésénél a törvény csak 3~ 
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egyes igazolványolmái megkívánt lizolgúlati id,; 
iartamát61 ;tekint el, ,a többi feltételek teljesíté
sét ez esetben is megköveteli. 

Különös méltánylást érdemlő esetben, kivé
telesen elismerhető az igényjogosultsága anna1-: 
is, tahát igazolványt kaphat az is, aki csak há
l'om évet 8zolgált, de !3. törvény életbeléptetése 
után, minden kétséget kizáróan a katomá Yagy 
közbiztonsági szolgálat teljesítésének közvet!(;l 
folyományaképpen vált, önhibáján kívül, ,csenrl
örségi szolgálatra alkalmatlanná. Az igazolvány
nak ilyesetben való elnyerése természetesen 
szintén ahhoz van kötve, hogy a fofyamodó a 
megszabott feltételeknek egyébként megfeleljen. 

Összegezve ;1;ehátaz elmondottakat: 
háromféle igazolvány van, még pedig: "A", 

"B" és "C" mintájú. 
Az "A" mintájút, amely szolgai állásra jo

gosít, hatévi szolgálattal és iskolai végzettsé:/ 
nélT,ül, 

III "B" mintájút, Mllely kezelői állásra jogo
sít, hatévi szolgálattal és négy középiskolai vég
zettséggel, 

a "C" mintájút, amely tisztviselői állásra 
jogosít, tizenkétévi Iszolgálattai is négy közép
i.~kolai végzettséggel lehet elnyerni. 

Az iga:wlványokat 
1. Az összes feltételek teljesítése ,alapján, 
2. sebesül.ésesetén a szolgálati időre való 

tekintet nélkül tés 
3. egyébként bekövetkezett szolgálatképte

lenség esetén, legalább háromévi szolgálat után 
adományozzák. (Ezt az utolsó esetet, Mllely 
méltányos, 'Újabb lehetőséget nyujt <az igényjo
gosultság elismerésére, a régi törvény nem is
merte.) 

Az tigarolványok első oldala .a néven, rend
fokozaton és egyéb személyi és szolgálati adato" 

kon kívül azt is tartalmallza, hogya törvény 
mely szakasza 'és pontja alapján állíttatott az ki 
és milyen állásokra való pályázásra jogosít. Az 
igazolvány hátlapján "Tájékoztatás" van, amely 
a tulajdonosnak 'felvilágosítást nyujt, hogy va
lamely állást miként kell megpályázni s törvény
telen mellőzés esetén minő jogorvoslattal élhet. 
Meg'lmondja !továbbá azt is, hogy az igazolvány 
érvénye, illetve ,a vele való ellátás igénye mely 
esetekben szűnik meg s végül, hogy a csendőr
ségnéllstb. szerzett nyugdíj évek mikor és miként 
számítanak be, az új pályán kiérdemelhető nyug
díjba. 

Az igazolvány kiállítását tényleges .szolgá
latban 'álló csendőregyén közvetlen előljárójától 
kéri. Az örs ökön szolgálatot teljesítők tehát örs
kihallgatáson, a többiek, akik irodába :Stb. van
nak beosztva, a közvetlen előljárónál, segédtiszt
nél stb. 

A nyugdíjas, végkielégítéssel elbocsájtott s 
leszerelt csendőrök, ahhoz a kerületi parancs

. noksághoz fordulnak kérelmükkel, amelynek ál
lományából fogylatékba jutottak. 

A kerületi (stb. csapat-) p3irancsnokságok 
gondoskodnak arról, hogy az igény elismerése és 
az 'igazolvány kiállítása iránt a belügyminisz
ter úrhoz (VII.-c. osztály) ,a törvény végrehaj
tási utasításban előírt "Minősítvényi beadvány" 
előterjesztessék. 

A ,kérelem előadása alkalmával célszerű 
(úgy a ténylegesek, mint a nyugdíjasok stb. ré
széről) próbaírást és - amennyiben arra szük
ség van- ,az iskolai végzettséget tanusító bizo
nyítványt egyidejűleg beterjeszteni, hogy ezek
nek utólagos bekövetelésével :a kérelem elintézése 
ne szenvedjen :késedelmet. A még szükséges 
pgyéb okmányokat (büntetési jegyzókönyvi ki 
YOllat stb.) tényleges szolgálatot teljesítőknél az 
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előlj áró kerületi parancsnokságok szerzik be és 
cs~tol~ák :;z előterjesztéshez, mig a nyugállo
manyuaknal stb., ,akiknél erkölcsi és orvosi bizo
nyit,,-ány i~ szükséges, vagy a kerületi parancs
lloksag fogja azokat beszerezni vagy az érdekel
tet fogja azok beterjesztésére utasítani. 
. , ~a a bel~gyminiszter (VII.-c. osztály) _ az 
1genY.logo3Ultsagot elismeri, az arról kiállított 
igazolványt a tényleges szolgálatban álló egyé
l1e~ ~z~mára előljáró parancsnoksaguk útján 
:ldJa ln, míg a nyugállományúaknak végkieléj;í
téssel elbocdjtottaknak 12s a leszereltcsendőrök
nek ,a tartózkodási helyük szerint illetékes köz
igazgatási hatóság útján kézbesíti. 

. F;lmerülhet a ~{érdés, hogy aki megszereztc 
az Igenyt valamelYik igazolványra, kiváltsa-e 
azt azonnal, vagv pedig várjon-e vele addig-. 
amí~ a testületből távozni, illetve valamelyik 
meguresedett polgári állásra pályázni akar. 

A hatodik szolgálati év betöltésekor való
színűleg, de a ,tizenkétévi szolgálat után minden
cS,etre érzi azt minden csendőr, Ihogy testi erejé
nel fogva bírja-e majd a csendőrségi Rzolgála 
tot;. szellemi képessége, törekvése alapján fel 
fogJa-p magát küzdeni tudni az általa elérhető 
le.g-m~!5asabb áll.á~?a és rendfokozatba, avagy 
elol~yosebb, ha Idovel - talán családi körülmé
nyeire va}ó te~intettel is - kevésbé terhes, mt-. :< 
plfogla.ltsagot IS megtűrő polvári állnsba mCj;Y 
lit. Aki ezt az igényjogosultságeléré~ekor meo'
fclelően mér!egeli. .. tu~ni fogja, hogy mitévő i~
gyen; lPzen tűlmenoen IS lehet ugyan gondoskodni 
magarol az embernek s azt is mondhatia min
denk}, hog;y "hátha baj e~et ér, vagy olyan be
tegseg vesz erőt rajtam, amit előre nem tudha t 
;:: enl~i ~ ak kor j?, ha az igazolvány megvan", tEzt 
a z ~~~~spontot IS, el kell ~ogadni: azért leszögez
hf' t.lu" , hogy akll1ek az Igazolvany a kezében 
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van, az, ha bármely okból megszakHcl a csendőr
ségi szolgálata, sohasem fog egy állásra való 
pályázásról csak az igazolvány hiánya miatt le
késni. 

Miként kaphat egy "A" igazolvánnyal ell:í 
tott egyén "B" vagy "C" mintájú igazolványt, 
illetve egy "B" igazoIványos "C" igazolványt'! 

Ha egyalsóbbfokú igazolvánnyal ellátott 
egyén megszerzi oa jogosultságot egy magasabb 
ig;a~olványra, tehát például elvégzi a négy pol
gant, vagy betölti a 12, 'szolgálati évét .s ezzel 
megfelel a "B" vagy "C" mintájú igazoIvállY 
elnyeréséhez előírt feltételeknek, akkor ezirányú 
kéreImét ugyanolyan úton és módon kell elő
adnia, mint ahogyan oa meglevő igazolványát 
annak idején kérelmezte. Azonban a törvény 
ezt az igazolványcserét megszorítja s csak ad
dig engedi meg, míg valaki az alsóbbrendű iga
zolvány alapján még nem nyert el valamilyetl 
fICnntartott ,állást. Ha tehát egy ,jA" igazolvá
t.yos egyént kineveztek például valamelyik bíró
sághoz II. osztályú altisztnek (irodaszolgának) , 
akkor ha később megs21erzi i ~, középiskola IV. 
osztályából a. képesítést, "B" mintájú igazol
ványért többé nem folyamodhatik. 

A tényleges szolgálat alatt megszerzett iga
zolvány ,érvénye a nyugállományba helyezéssel 
nem változik meg, viszont a !tényleges szolgálat 
alatt pnegszerzett igényt a nyugállományba he
lyezés után is érvényesíteni lehet mindaddig, 
amíg az illető az előírt feltételeknek megfelel. 
Mindössze a folyamodás vagy kérvényezés 
módja változik meg a már ismprietett elveknek 
megfelelően, 

Fontos tudni, hogy az igazolványra vonat
kozó igény, illetve egy, már kiállított igazoJ
ványnak az érvénye :meg is szünhet, még pedig , 
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1. A magyal' állampolgárság 
esetén. 

elvesztés!.! 

2. Az igényjogosultságról való önkéntes le
mondással. 

3. A 45. életév betöltésével. 
4. Valalffiely fenntartott altiszti állásnak II 

törvényben megállapított hatóságoknál, hivata
loknál ,stb. végleges minőségben történt elnyeré
sével lazoknál, rakiknek igazolványa csup<1n al
tiszti álláson való alkalmazásra jogosít. 

5. Valamely fenntartott tisztviselői, kez.elői 
stb. állásnak ugyancsak a töl'Viényben megálla
pított hatóságoknál, hivataloknál stb. véglege3 
minőségben történt elnyerésével. 

6. Ha az igazoiványos i'a kinevez.ést alapos 
ok nélkül nem fogadja el. 

7. A kastonai bűnvádi eljáráson kívül (pl. 
fegyelmi úton) törrent lefokozás következtében. 

8. Az igazolványnak a jó minősítés elvesz
tése folytán történt elvonása következtében. 

A "7. és 8. pont eseteiben azonban az igény 
újból feléledhet, illetve az érdekelt az igazol
vánnyal újból ellátható, ha az igény elveszté
sét, dlletve az igazolvány visszavonását kimond6 
jogerős határo2Jat keltétől számítva, legalább 
két ,évet kifogástaLanul szolgál és az igazolvany 
kiállításához ,a törvényben előírt egyéb feltéte
leknek is megfelel. 

Az itt felsorolt ~seteken túlmenően oa ,tör
vény még arról is gondoskodik, hogy az igazol
vánnyal való ellátásból teljesen kirekesztessék, 
vagy ha ályennel már elláttatott, akkor attól 
végleg 'megfosztassék az: 

a) aki bűntett, továbbá ,az állami- vagy a 
társadalmi rend ellen irányuló, vagy n}'1ereség
vágyból elkövetett, illetve közszemér.met sérti) 
v~tség ;miatt jogerösen elítéltetett ; 

b) aki jogerős bírói ítélettel rangvesztésre 
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(lefokozásl'a,dbocsátásra), hi vaialvesztésre, vagy 
viselt hivatalának, illetve állásának elvesztésére 
ítéltetett, vagy olyan büntetendő cselekmény 
miatt ítéletetett el jogerősen szabadságvesztés 
büntetésre, amellyel a közhivatalnak vagy szol
gálatnak elvesztése, mint törvény szerint kü· 
vetkező hatály van egybekötve, végül, 

e) aki valamely állami hatóság, vagy állaimi 
hivatal stb., önkormányzati. hatóság, hivatal stb., 
avagy közforgalmú vasúti, vízi, légi stb. ~özle
kedési vállalat kötelékéből jogerős fegyelmi ha
tározat alapján büntetésképpen elbocsáttatott. 

Ha azonban az ,elítéltetés 1931 február j. 
előtt laz 1855. évi katonai büntető jogszabályok 
alapján olyan büntett miatt rtörtént, amely be
csületcsorbulással nem jár SI a fentemlített 
egyéb gátló körülmények nem .forogna:k fenn, 
a miniszter az illetőt igazolvánnyal kivételesen 
ell áthatj a, illetőleg az igazolványt birtokában 
meghagyhatja. I 

Mi történik a régi igazolványokkal és az új 
törvény életbeléptetése előtt már megszerzett 
igény j ogosultsággal? 

Az új törvény kÍlmondja, hogya régi ig::l
zolványok érvényessége teljes egészében megma
rad, de valamely állás elnyerésére már az új 
törvény rendelkezései mérvadók. Az ' utóbbi in
tézkedés nagy horderejű azért, mert a'Z új tÖl'
vény a pályázásnál60bban megvédi az igazol
ványos érdekét, mint az 1873. évi II. t.-c. Ami 
pedig a régi törvény alapján megszerzett igény
jogosultságot illeti, etekintetben külön elbírálás 
alá esnek ázok, akik a törvény élétbeléptetésé· 
nek napján, vagyis 1931 január 22-én még reny
leges ,szolgálatot teljesítettek, - s másként in
tézkedik a törvény azokra nézve, akik e nap 
előtt már nyugállományba helyeztettek, vég
kielégítéssel elbocsáttattak vagy leszereltek. Az 
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első kategóriába tartozók ugyét egyszerűen és 
természetesen oldja meg az új törvény, amidőn 
kimondja, hogy ezek már az új törvény al.apján 
kapnak igazolványt s kérelmüket az. elől lsmer
tetett módon adhatják elő. Az utóbbIak azonban 
továbbra is csak az 1873. évi II. t.-C. re~delk~
zései szerint kaphatnak igazolványt, vagyl~, csaK 
akkor ha 12 évi ös~zszolgálatuk'van s ebbol leg
alább' 8 év altiszti szolgálat. Az új törvény ked~ 
vezőbb feltételeit tehát 'nem terjesztették kl 
visszamenőleges hatállyal azokra, akik annJ.];: 
életbeléptetése napján már nem szolgáltak. ~ny
legesen. A régi ItŐl'vény alapjá~ szer~ett uge!lY
jogosultság érvényesitése, vagyIs a~. Igazol~any 
kiállítása végett az érdekelteknek kozvetlenul :t 

belügyminiszter úrhoz (VII-c. osztály) kell for· 
dulniok. 

Az igazolványosokat a jövőben csak a mi
nisztérium tartja nyilván. Ezért ll: tényleg szol
gáló egyénekről a ke~leti pa~ancsn?kság?k .be
jelenteni kötelesek: mas kerulet állomanya?a 
történt áthelyezést, felülvizsgálatot, elbocsaJ
tást megindított bűnvádi eljárást, bírói ~litél
teté~t bűnvádi eliáráson kívül történt lefoko
zást (ami a cs.endőrségnél az ('lt?vo~ítás .~öve~
kezményeképpen jelentkezik), tovabba a)o ml
nősítés elvesztését és végül az elhaláloz:'lst.. A 
tényleg nem szolgálóknál a lakhely szermt Ille
tékes közigazgatási hatóság 'köteles, értelems~e
rűen: alakhelyváltozást (az igazolványos b,eJ,e
lentése alapján), blinvádi eljárá~t, illetve .. ehtel
tetést, vagy annak folyományakepe,n be~ov~t~e
zett lefokozást az igazolványra val o erkolcs1 er
demtelenséget 's végül az elhalálozást bejelen
teni. A tényleg nem szolgá!ók ez okból a lak
helyük szeriJllt illetékes községi (Bu~.apesten a 
kf>rületi) előljáróságnál jelentkezm kotelesek. 

Az igazolvány elvesztését ténylegesen szol-
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gáJó egyének az előljáró parancbllokságuknak, a 
nyugállományúak stb. a község előljárósága út
ján ra járás főszolgabírájának, Budapesten a 
kerületi előljáróságnak kötelesek bejelenteni. lia 
az ~gazolvány 90 napon belül nem kerül meg, 
akkor az említett parancsnokságok, illetve ható
ságok ezt bejelentik a miniszternek, aki .az iga
zolvány érvénytelenítése iránt intézkedik. Csal, 
ezek ;megtörténte után kerülhet a sor új igazol
vány kiállítására, amit az eddig ismertetett mó
don kell kérni. Aki tehát: megkapta az igazolva
nyát, az jól vigyázzon reá, mert amint látható 
hosszú hónapokig' tart egy elveszettnek a pótlása: 

Az igazolványosok részére fenntartott álla
sok /tekintetében a törvény szintén kedvező vál
tozást hozott. Ennek bizonyítása csak hosszabi; 
összehasonlítás útján volna lehetséges, ezért 
csak arra szorítkozunk, hogy az igazolványosok 
részére ezután fenntartott állásokat általános
ságban felsoroljuk : 

Fenntart.atnak: az altiszti, valamint az 
ezekkel egy tekintet :al[' eső állások ("A" Igazol
vány), .az állami rendszerű kezelői, illetve üzemI 
segédtiszti állások ("B" Igazolvány), továbbá az 
irodai és kezelési szakhoz tartozó tisztviselői ál
lások ("C" Ig-azolvány) felerészben: 

aj A minisztériwnoknál, a m. kir. legfelsőbb 
állami számvevőszéknél, a in. kir. bíróságok
nál, a m. kir. közigazgatási bíróságnál valamint 
a minisztériumok hatósága alá tarto~ó minden 
álland hatóságnál, hivatahlál, tanintézetnél 
egyéb intézetnél, vállalatnál €s üzemnél, továbbá 
a kormány kezelése alatt álló közalapoknál c''' 
közalapítványoknál : -

lb) a törvényhatóságoknál, továbbá a mp
gyei városoknál, községeknél, valamint az álta
luk egészben vagy részben fenntartott, igazga
tott vagy kezelt tanintézeteknél, egyéb intézetek-
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nél, vállalatoknál, üzemeknél, alapoknáJ é", ala
pítványoknal, és pedig tekintet nélkül arra, hogy 
az illető állások mily módon töltetnek be, ha évi 
fizetéssel javadalmazottak és nyugdíjigénnyel 
vannak egybekötve; 

ej az olyan nem áliami tanintézeteknél, ál
talában az olyan intézeteknél, amelyeket az ál
lam külön törvényes rendelkezések alapján lé
tesített vagy tart felügyelete alatt; 

d) a nyilvánossági jellegű es nem csupáll 
magánosok által fenntartott Itanintézeteknél ak
kor is, ha nem esnek az a), b) tPontok alá; 

e) ,az állami felügyelet alatt iálló alapítvá
nyokból fenntartott tanintézeteknél és egyéb in
tézeteknél, amennyiben ez az alapítólevél rendel
kezéseivel összefér; 

f) a közforgalmú vasúti vállalatoknál és az 
állam által engedélyezett vagy szabadalmazott 
bármely szárazföldi, vízi es légi forgalmú köz
lekedési vállalatnál, amennyiben őket erre az en
gedélyokirat kötelezi; 

g) az ügyvédi, közjegyzői, mérnöki, mező
gazdasági kereskedelmi és iparkamaráknál, a 
törvény iltal alkotott más testületeknél, a víz
szabályozó, ármentesítő, belvízlecsapoló társul a
toknál és általában azoknál a társulatoknál és 
más jogi személyeknél, amelyeknek szerve~etét · 
törvény állapítja meg. 

A gyakornoki állások, továbbá a napidíjas 
éiil napibéres stb. alkalmazások nem tartoznak 
a fenntartott állások közé. 

A fenntartott állásokat laz lérdekelt mmISZ
tériumok ezután fogják még csak egyenként 
megjelölni lés egyetértőleg kimutatás~a foglaln}, 
~Jmelyből az is kitűnik majd, hogy mIlyen felté
telek mellett nyerhetők el az illető állások. Ezt 
a kimutatási a belügyminiszter (VII-c. osz
tály) ki fogja hirdetni s minthogy az állan5ó 
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változásnak lesz kitéve, (például ~gy régi állá" 
megsrunik, egy újat felves7JIlek vagy valamely 
állásnál az előírt feltételek megváltoznak stb.) 
a helyesbítéseket szintén ki fogják hirdetni. 

Külön hangsúlyozza la. :törvény, hogy pályá
záskor laz igazolványostól más feltétel !teljesíté
sét nem szabad megkövetelni, mint amelyek a 
kimutatásban szerepelnek. Ha ez valahol más
ként történnék, akkor az érdekelt ez ellen ~ fel
szólalhat annM a minisztériumnál amelynek fel
ügyelete alá ,a lszóban Jorgó hatóság, hiva;tal, 
stb. tartozik, s ha ott a sérelmét nem reparál
nák, akkor ,a közigazgatási bírósághoz fordulhat 
panasszal. 

Fontos azt is tudni, hogy az altiszti stb. ál
lások közül a kezdő állások, aJ kezelői stb., illetve 
irodai tisztviselői stb. állások közül a legalacso
nyabb fizetési osztályban rendszeresített állások 
50 százaléka számít fenntartott állásnak. Az ál
lások 50 százalékának igazolványosokkal való be
töltését úgy oldják meg, hogy az összes állá
sokat felváltva, egyszer igazolványossal, egyszer 
pedig Imás pályázóval töltik ,be. Nehogy pedig a 
kezdő altiszti és legalacsonyabb fizetési foko
zatú kezelői, illetve irodai tisztviseIöi áJl.ások 
megüresedésében a magllisabb ál1ásokba ' való 
egyoldalú lkinevezé.sek folytán pangás álljon be, 
a törvény arról is gondoskodik, hogy a ma
gasabb állásoknak a felerészét csak úgy lehet 
betölteni, hogy a betöltés követ;keztében ugyan
annál a szolgálati fágnál a legalacsonyabb fize
tési osztályba, illetőleg a kezdő altiszti csoportba 
tartozó olyan állás jusson üresedésbe, amelyet 
igazolványosok iselnyerhetnek. Ha egy maga
sabb állást nem lehet ennek megfelelően, tehát 
az alacsonYaJbból való kinevezéssel betölteni, ak
kor ezt a magasabb áHást is a törvényben elő
írt pályázat útján kell betö],teni. Ilyen esetben 
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tehát az igazolványos kivéi~l~scn Mm, a ,ke,ZClo, 
illetve degalacsonyabb fizetesI fokozatu allasua 
is kerülhet. , 

A fenntartott állásokra általaban v~~lege
seu nevezik Iki a pályázókat, de van k02?tt~k 
olyan is, amelyre c~ak id~iglenesen: Ez, ml~dlg 
az állás természetébol folYIk. A vegleges kUle
vezés bizonyos idő eltelte után, vagy akkor tor
ténik meg ha az illető eme szolgálat alatt eset
leg megkivánt feltételeknek ~egfelel., Ha vala
mely á.Jl,ás viszont csak probaszolg~lat, vag~ 
egy tanfolyam elvé~z~s~ u~n nyerheto e,l! akkm 
a7. igazolványosok Igenye kIterJed u.. ~lobaszol
gálatra bocsájtásra, vagy a me~k?ve"~lt tan
folyam látogatásának a megeng~d:se,re IS" , 

A fenntartott állások betöltes~n;l ~z alla?
hoz megkívánt ,alkalmassággal " bIro .l&,~zolv~
nyosokat la gyakornokok, kezel ok, napldlJas es 
napibéres alkalmazottak nem előzhetik meg, . 

Ha. egy fenntartott, tehát telsősorb~n I~a.
zolványos által betöltendő állás meguresedlk, 
akkor ,az a hatóság, hivatal stb., amely. annak 
betöltésére hivatott vagy jogosult,. a .~l,~'.at~~s 
lapban (amely alatt a "Budap~~tl. Koz.ony -t 
kell érteni) pályázatot ~öteles kurili; ,amelYr:e:,
tartalmaznia kell az állas megnevez.eset, ,szek
helyének a törvényszerű rendszeres lll;tmenye~
nek, az 'állás elnyeréséhez az' iga~?lv~~yos?któl 
megkövetelhetö feltételeknek; a .szukseg~s ;sko
lai végzettségnek, elméleti es gyak~rJ,atI k~pes .. 
, 'geknek az esetleg szükséges probaszo!ga}at
:k véghl annak megjelölését, hogy az allasra 
valÓ kinevezés végleges vagy ,ideiglenes-e s az 
alkalmazás után jár-e n~gdíJ. ~agy sem. A 
kiírással egyidejűleg a belugym~rus,ztert, (VII-c~ 
osztályt) is értesíteni kell a palyazatrol, ) ~o,gy 
azt ő is megfelelően kihirdethesse. Ahatosag, 
hivatal stb. ezt oly nnódon köteles megtenm, 

hogy a pályázat kiírása, illetye a belügyminisz
ter (VII-c. osztály) értesítése és a pályázat 
lejártának időpont ja között legalább 30 nap le
g-yen még hátra. 

Ha már most egy tényleges szolgálatban álló 
igazolványos egy ilyen meghirdetett állásra pa
Iyázni óhajt, akkor ezirányú kérvényét szolga
lati úton a kerületi parancsnoksághoz nyujtja 
he s csatolja ahhoz elsősorban' az igazolványát, 
pzenfelül pedig mindazokat az okmányokat, ame
IYf'ket a pályázati hirdetmény az állás elnyel'(!
sélwz megkíván t felté.teleknek az igazolására 
dőír. 

A ~yugállományúak stb. a kérvényüket köz
vetlenül a pályázati hirdetményben megjelölt 
hntósághoz stb. nyujtják be s a fentemlített ok
mányokon feliil csatolni kötelesek a,z állandó 
tartózkodási helyük községi előljárósága által 
kiállított újabb keletű erkölcsi bizonyítványt és 
a~ elnyerni óhajtott állás betöltéséhez megkíván t 
testi alkalmasságot igazoló hatósági orvosi, eset
lep,' a pályá~lbti hirdetményben megkivánt szak
orvosi bizonyítványt. 

A~ igazolvánnyal ellátott egyének egys~erre 
töbL állásra is pályázhatnak. Ilyen esetben tény
leges szolgálatban álló igazolványosok kérvé
nyeikhez az előljáró parancsnokságuk által hite
lesített okmánymásolatokat is csatolhatnak. Az 
igazolvány mindegyik hiteles másolatát azonban 
ulft kell írniok. 

Lényeges kedvezményt biztosít a törvény 
azáltal, hogy az igazolvány kiállitását illeték
mentessé teszi s kimondja azt is, hogy az iga
zolványosokrészéről a törvényalapjáll benyui
tott mindazok a folyamodványok és összes mel
lékleteik, amelyek fenntartott állás ok elnyeré
sél'e. gyakorlati próbaszolgálat teljesítésének. 
próbalreppen való alkalmazásnak az engedélye-



zésére, vagy valamely tanfolyamra való felvé
telre irányulnak, szintén illetékmentesek. 

Ha a pályázatot hirdető hatóság ,stb. a meg
üresedett állásra igazolványost alkalmaz, akkor 
őt erről a kinevezési (törvényhatóságoknál a 
megválasztásról szóló) okmány [kézbesítése mel
lett értesíti lés szolgálatának megkezdésér~ fel
hívja. Tényleges szolgálatot teljesítő egyének
nél ez az előljáró parancsnokság, nyugálloma
nyúaknál stb. a tartózkodási hely szerint illeté
kes községi előljáróság útján történik. 

A pályázó igényjogosultakat ,azonban kérel
mük elutasításáról s annak indokairól is érte
sí teni kell. 

Csak a tényleges szolgálatot teljesítöket 
érinti az, hogy a törvény nem mentesíti a .szoi
gálati kötelezettség alól la kinevezett (megvá
lasztott) igazolványost, sőt a végrehajtási uta
sításban a kérvény továbbítása itekintetében a 
parancsnokságoknak szóló rendelkezésekben azt 
mondja, hogy: "Ha az igényjogosult folyamo
dót elvállalt szolgálati kötelezettsége laz állá!> 
azonnali elfoglalásában akadályozná, ezt úgy 
vele, mint ,az állás betöltésére hivatott hatóság
gal stb. közölni kell . Ugyancsak közölni keH 'azt 
is, hogy a folyamodó elvállalt szolgáIMi kötele
zettsége mikor jár ae." Ezzel szemben ugyancsak 
a végrehajtási utasításnak egy másik pontja a 
következő rendelkezéseket tartalmazza: "A pa
rancsnokság a kinevezett igazolványost utasítja 
a7. új szolgálati állás azonnali elfoglalására és 
ebből a célból őt elbocoo.jtja." 

Még nem fordult elő olyan eset, hogy egy 
kinevezett igazoIványos csendőregyénnek a hát
l"Ialevő szolgálati kötelezettsége miatt nem en· 
gedték volna meg, hogy az igazolvány alapján 
megpályázott s elnyert ,állását elfoglalja. Ha ez 
így volna, akkor a tényleges ,szolgálatot telje-
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sítő csendőtök közül ezerből csak egy foglai
hatná el az elnyert állását, mert nem valószÍnü, 
hogy gyakrabban beköv,etk~z~.k az a. vél;tlen, 
hogy a kinevezett szolgalati kotelezettse~e, eppen 
a 'kinevezés időpontjában járjon le. EZlranyban 
egyébként a gyakorlat fogja majd a !eghely~~ 
sebb megoldást kialakít,ani, vagy pe~lg:: ~l
nisztérium fog a íszüksegnek megfeleloen mtez-

kedni. .. 'll' Ha egy igazoIványos egyszerre ;tobb a asra 
páJly;izott s aZJok alaJ?j~n egyik állásra,alkal~a7:~ 
ták ezt a többi hatosagnak, ,Mlova .meg paly~-. 
zad kérvény t nyujtott be, jelenteni köteles. 

Aki olyan polgári alkalmazásra, törekszik, 
amelyben - az alkalmazás különleges .. ~o}ta 
miatt - csak bizonyos gyakorlat elsaJatltása 
után felelhet meg, az próbaszolgálatra bocsát
ható Ebből ,a célból a tényleges állományban 
levő' igazolványosoknak 6 hónapig terjed~etö 
szabadság enged~lyezhető. Ha;. ,a pr?~a~zolgalat 
fizetéssel nem jar, aikkor a vegrehaJtasl uta.sl
tás rendelkezései lSZierint az igazolványosnak erre 
az időre összes előírt csendőrségi illetményeit· en- . 
g'edélyezni kell, . 

úgy az igazolványos> mint az i~;;zolv~ny-' 
nyal még !el nem látott, tenyleg ,szolgálo legen~
ségi állományú egyének részére, ha ol~a1} alka,~~ 
mazásra törekszenek, amelynek elnyeresere elo
zetes tanfolyam elvégzése vagy Iszakv1zsga l,et~
tele szükséges, erre a célra is lehet szabadsagot 
engedélyezni, de csak azo~a'k, aki}' ' .l~gal,á~? a, 
megszakítás nélküli hatodik szo~galatl evuk.et 
töltik. 

A próbaszolgálatra, valamint a vizs,ga }e-' 
tétel éhez szükséges gyakorlatra. vonatkozo ker
vényeket a tényleges állományban levők szolgá
lati úton 131 belügyminiszter úrhoz (VII-c. oSz-O 
tály) , la nyugállományú egyének pedig közvetle-

21 
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nül az alkalmazást betöltő hatósághoz stb. nyujt
ják be, 

V,alamely fenllltartott állásba kinevezett 
igllzolványosnak az új állásában járó fizetéséről, 
továbbá a csendőrségnél szolgált éveinek a 
nyugellátás szempontjából való beszámításáról 
most még nem adhatunk ;tájékoztatást, mert a 
törvény egyelőre csak a fentebb, a) ,és b) alatt 
felsorolt állásdkra nézve intézkedik ezirányban, 
míg la eJ-g) pontok alatt felsorolt állá sokra 
nézve csak ezután fog az összminisztérium, a 
törvényben adott felhatalmazás alapján rende
leti úton intézkedni. 

Az igazolványosok érdekeit elsősorban a bel
ügyminiszter úr (VII-c. osztály) fogja megóvni, 
mert la törvény 11. §~a elsősorban neki nyujt 
elTe módot, amidőn kimondja, hogy: "minden 
hatóság, hivatal, intézet, intézmény, vállaIat, 
üzem vagy érdekképviselet, ha fenntartott ál
lást tölt be, az érdekelt minisztert értesíti arról, 
hogy az állást kivel ,töltötte be, pályázott-e 
igényjogosult és ha pályázat nem ir,atott ki, ez 
mi okból történt". Ezen túlmenően azonban az 
igazolványosokat is bekapcsolja ebbe a munkába, 
de csak a d)-g) pontok a'latt felsorolt, vala
mint azoknál az állásoknál, ,amelyeket a jövő
ben fognak a törvény hatálya alá vonni. Ha 
ezek közül valamelyik áHást törvénytelenül töl
tötték be, vagy egy pályázó igazolványost tör
vénytelenül mellőztek, akkor az első esetben 
bármelyik igazolványos, ,aki arról tudomást 
szerzett, a második esetben pedig a mel1őzött, 
felszólalással élhet annál a minisztériumnál, 
amelynek felügyelete alá a szóbanforgó hatóság, 
vállal'at stb. tartozik. Ha a felszólalást elutasÍ
tották, az . elien ,a közigazgatási bíróságnál pa
nasszal élhet a felszólaló. Ezt a panaszt az 
1929. évi XXX. t.-c. 55. §-ának 1. bekezdése ér-

t.e1mében ugyanannál a minisztériumnál kelJ be
nyujtania, amely a felszólalást elutasította. 
Céltalan paJlJ8.szemelések elkerülése wgetJt meg 
kell említeni, hogya törvény, illetve ral végrehaj
tási utasítás módot nyujt arra, hogy egyes ese
tekben az érdekelt, például kereskedelmi miniszter 
a belügyminiszterrel (VII-c. osztály) megegyez
zék abban, hogy valamely fennt.artott állás nYo
mós !Okból egy Ialk3110mmal a törvénytől -eltérően 
töltessék be vagy a pályázat határnapja 30 nap
nál rövidebb időben ,állapíttassék meg. Ha tehát 
valaki bizonytalan a dolgában', inkább fordul
jon felvilágosításért a. belügyminiszter úrhoz 
(VII-c. osztály), semhogy alaptalan felszólalás
~al vagy panasszal éljen. . 

Befejezésül még általánosságban szólm 
keH az új törvénynek ama nagy horderejü ren
delkezéséről, amely az aJ-gy-ig felsorolt hiva
tal oknál stb. a fenn nem tartott állások betöl
tésénél mindenkor, a fenntartott álIásokra 
pedig· abban az esetben, ha igazoiványos nem 
pályázott reá, elsőbbséget biztosít a viselt kato
nai rendfokozatra való tekintet lIlélkül a vitézi 
rend tagjainak, valamint az 1914-18. évi v.ilág
háború alatt arcvonalbeli katonai szolgálatot 
teljesJtetteknek, illetve az ebből a , szolgá:Latból 
kifolyólag rokkanta'kká vált. egyéneknek. A tOr
vény eme részének részletesebb ismertetésére 
nincsen szükség, mert az a tényleges, nyugállo
mányú stb. csendőröket nem érdekelheti, mint
hogy ezeknek vagy a l'égi, vagy az új törvény 
alapján valamilyen fOl'Illában biztosan igényük 
van egy igazolványra. 
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:. M. kir. belügyminisztérium. 

~ - Belügyminiszter: dr. vitéz Keresztes-Fischer 
Fer~nc.'- .' 

Allamtitká1' : dr. Blaha Sándor . 
. , A belügyminisztérium rendészeti osztályai

:_~ !/jnöke·: dr. Kovács Dénes c. mimszteri 
,:w.llijClsOS. . " ' , t ; 
~'r.<!,,! )Hf?lye~tes e· : dr. Horváth Dezso mmlSZ en osz-
.t.?~nácsos, 

, -,~bel~gyminisztérlum csendörségi 
''';~. ' . osztályainak ügyköre : . 

r. 
VI]. b; (csendőrségi szolgálati) osztály: 

a) Szolgálati ügyek: 
Ti:;zti és legénységi állomány megál\.a,pítása; 

.'. szervezeti és területi beosztási ' ügyek; 
: .", új 'alakulatok felállítása, alakulatok megszün
tetés.e, áthelyezése, lovasítása és gyalogosítása; 

lóáHómáhY megállapítása; . 
t.: l<özbiztonságra vonatkozó összes ügyek; 

döntés.· elvi jelentőségű szolgálati ügyekben; 
. ö'ss~pontosítások, megerősítések és karhatal-

mi ' I,{ivez~nyl~sek; . . 
: ;:._" fe&'Y'Z~J;:h.a_sználjlb:a 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 hatóságok 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 álta,l jóváhagyott utasításokhoz hozzá
járulás; 

beutalások a "Balatonfüredi Csendőrségi 
Gyógyház"-ba. 

b) Gazdászati ügyek: 

Az illetményekre vonatkozó összes ügyek; 
kórházban vagy elmegyógyintézetben kezelt 

csendőregyének, valamint azok családtagjai után 
felmerült kórházi ápolási költségek engedélye
zése, vitás kérdésekben döntés; 

lóállomány beszerzésére és gyógykezelésére 
vonatkozó ügyek; 

lótápszálJítás biztosítása és ellenőrzése; 
ruházat, fegyverzet, szerelvény, lószerelvény 

és lőszer biztosítása és beszerzése; 
. szállítási szerződések megkötésének engedé-
lyezése; szerződések jóváhagyása ; 

a legénység tömegügyei ; 
elhelyezési ügyek: laktllnyák és egyéb elhe

lyezések biztosítása, építése és helyreállításn, bér
leti szerződések megkötésének engedélyezése; 

jutalmazások és segélyezések; 
illeték- és gazdászatkezelésre vonatkozó utasí

tások felülbirálata; 
laktanyaberendezési tárgyak beszerzése és 

karbantartása. 
e) Számvevöségi ügyek: 

A belügyminisztériumi számvevoseg VII. osz
tálya útján: 

A m. kir. csendőrség költségvetésének össze
állítása; 
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a tÖl'ZS- és oSlItály gazdasági nivatalok · havi 
ellátmányaJinak kiutalása ; 

hitelnyilvántartás ; 
havi számadások megvizsgálása és könyve

lése; 
tömegszámadások és leltári számadások vizs

gálata, továbbá a csendőrségi zárszámadások el
készítése; 

a !költségvetésre kihatással híró ügyek 'Pénz
ügyi Iszempontból való tárgyalása, illetve véle
ményezése; 

a közigazgatási számvevőségi segédszolgálat 
ellátása. 

A belügyminisztériumi számvevő~ég 

XIV. osztálya útján: 

Csendöregyének és csendőrségi polgári .~kal
mazottak ellátási és azzal kapcsolatos oswes 
ügyeinek dntézése;-

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

végkielégítések és özvegyi végkielégítések 
megállapítása ; 

ellátást élvezők l.akáspénzeinek megállapí
tása; 

nyugdíjmegváltások összegenék megáUapí
tása' 

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

elmebetegek ellátásának ugyei; 
a felsorolt ellátási díjak és egyéb járandó

ságok utalványozása és megszüntetése iránti in
~zkedések; 

• A 8z!mfejtést a m. kir. központi il\etményhi~a
tal nyugellátási csoportja intézi (BudapeRt, 1., Val', 
Pl\zrol\ny-u. 1. II. em.) 
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nyugdíjelőlegek kieszközlése és az eilátá.sok 
külföldön való élvezésének engedélyezése iránti 
intéZJk:edések ; 

az ellátásokból esZJk:özlendő közigaz~atási le-
tiltások körüli teend{ik végzése; 

ellátással kapcsolatos panaszügyek; 
ellátásban részesülök kórházi ápolási ügyei; 
csendőrségi nyugdíjjárulékalap ügyei; 
havi hiteligénylések ; 
csendörségi ellátást élvező összes egyének 

nyilvántartása ; 
végkielégítéssel elbocsátottak nyilvántartása. 

II. 
VII. c. (csendőrségi személyi) osztály: 

Csendőr törzs- és /őtisztek minden személyi 
ügyei, úgymint: 

tiszti kinevezések s címbeli rendfokozatok 
adományozásár.a vonatkozó kormányzói előterjesz
tések; 

tiszti felülvizsgálati, nyugdíjazási és kegy
díjügyek; 

tiszti állomány ikiegészí tése; 
tisztt>...k beosztása, áthelyezése és tartós ve-

zénylése; 
tisztek rendfokozatl'ól való lemondása: 
tisztek rangmegha tározása ; 
tisztek rangsorozati és beosztási lajstromá-

nak vezetése; 
tiszti szabadságolások; 
tiszti kitüntetések, díszítmények és dicséretek; 
tiszti nősülések és óvadékügyek ; 
sérülési 'Pótdíjak odaitélése tisztek részére ; 
tiszti igazolási ügyek; 
becsületügyi és bűnvádi eljárás alatt álló 

tisztekről előj egyzé.s 'Vezetése; 
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tisz~ egyesületbe (kaszi!1ó, klub) való belé
pése; 

tisztek főiskolára (egyetemre) való lbeiret-
kozására engedélyek megadása; 

tisztek elleni panaszok, fegyverhasználatok ; 
tiszti erkölcsi okmányok kezelése; 
tisztek nemességi és Illemesi előneveket kérő 

ügyeinek elintézése; 
tisztek névváltoztatási ügyei; 
tisztek optálási ügyei; • 
tisztek beutalása a "Hévizi és Balatonfüredi 

Csendőr-Otthon" -ba; 
tisztek részére sérülési pótdíjak odaítélése. 
Legénységi felülvizsgálati, nyugcljjazási és 

kegydíj ügyek; 
legénységi szabadságolások (külföldre ) ; 
legénységi kitüntetések, díszítmények és di

cséretek; 
. legénységi Illősülések elvi ügyei; 
legénységi igazolási ügyek; 
legénységi állományú egyének egyesületekbe 

(kaszinó, klubok) való belépésének engedélyezése; 
. legénységi állományú egyén eknek főiskolára 

(egyetemre) való beil"atkozásra szóló engedélyek 
megadása; 

legénységi állományú egyének elleni pana
szok; 

fegyverhasznáIatok; 
legénységi beutalások a "Hévizi és Balaton

füredi "Csendőr-Otthon"-ba; 
legénységi névváltoztatási, optálási, neqles

ségi és Illemesi előneveket kérő ügyek; 
legénységi egyének polgári és állami. szolgá

latba való átlépése, valamint az igénYJogosult
sági igazolványi ügyek; 

legénységi fegyelmi eltávolítások, fizetési fo
kozatbani mellőzések és családi okokbó] való elbo
csátások; 
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fegyelmi úton eltávolított legénységi állomá
nyú egyének újbóli visszavétele .a csendörséghez; 

legénységi kiegészítési ügyek; 
alhadnagyi kinevezések, áthelyezések, lbeosz

tások, vezénylesek, rangmeghatározások; 
szolgálati idő megállapítások; 
szakaszparancsnokjelöltek Illyilvántartása, be

osztása. 
Alapítványi és jutalmazási ügyek. 
Személyazonossági és egyéb igazolványok 

rendszeres í tése. 
Felhat.almazásra üldözendő bűncS€lekmények

nél felhatalmazások megadása. 
Kiképzési és sportügyek. 
A csendőrség öltözeti és felszerelési szabály

zatáN\. vonatkozó előterjesztések. 
Beadványok l.ajstromának összeállítása. 
Csendőrségi szolgálati könyvek, szabályok, 

utasitások ikiadása. 
Vitézzé avatási és vitézi telek ügyek. 
Csendőr egyének körében gyüjtések engedé

lyezése. 
Elmebeteg csendőr egyének elmegyógyinté

zeti elhelyezése és ellátása. 
Honvédségi üdülőj{be és szanatóriumokba 

való tiszti és legénységi beutalások. 

IRemington Irógép Rt. I 
I • Budapest, VI., Andrássy·út 12.. I 

Kérjen árajánlatot és dijtalan bemutatást I 



M. kir. honvédség. 
A m. kiT honvédelmi minisztérium vezetésével 

megbízva: vitéz Jákfai Gömbös Gyula m. kir. 
miniszterelnök, szkv. tábornok. 

A m. kir. honvédség főparancsnoka: vitéz Kár
páthy Kamilló gyalogsági tábornok. 

A m . kir. honvédség főparancsnokának helyet
tese: Vogt Valdemár gyalogság i tábornok. 

A honvédelmi tninisztérium katonai fócsoport
főnöl;e: Rőder VilmOs gyalogsági tábornok. 

CSAPATALAKULATOK. 
M. kir. budapesti 1. honvéd vegyesdandár· 

parancsnokság, Budapest. 
Pr,rancsnok: vitéz Nánássy·Megay Ernő altábornagy. 

M. kir. "Mdria Terézia" 1. honvéd gyalogezred Budapest. 
(I- Ill. zlj. Budapest.) . 

M. kir. . . .József Nádor" 2. hom'éd gyalogezred Budapest. 
([-III. zlj. Budapest.) 

M, kir. "Damjanich Jdnos" 1. honvéd kerékpáros zIj. Vác. 
M. kir. 1. honvéd vddr. huszár szd. Cegléd. 
M. kir. "Bercsényi Miklós" 1. h, tüzérosztály Bpest, (1. hegyi 

állYus-, 2. tábori ágyus-, 3. tábori tarackos üteg Budapest.) 
I. av. Ü. Bpest. 
M. kir. 1. honvéd hiradó szd. Budapest. 

.. 1. vonatosztalI Budapest. 
,. 1. lIépkocsiosztag Budapest. 

M. kir. székesfehérvári 2. honvéd vegyes· 
dandárjlarancsnokság, Székesfehérvár. 

Parancsnok: vitéz l\lódly Zoltán altábornagy. 

M. kir . .. Szent' István" 3. honvéd gyalogezred Székesfeh~rv~r. 
(I. ~lj. rro,tatóváros, II. zlj. SdkesfehHvar, 
III. zlj. Komáromujváros.) 
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~!. kir. "Szent Lász/ó" 4. honvéd gyalogezrect Győr. I. zlj. 
Győr, II. zlj . Sopron, nf. ?:lj. Veszprl'm , Arkász szn. 
Komáromujváros.) 

M. kir. "Ba/oo Adám" 2. honvéd kerékpáros zlj. Hajmáskér. 
M. kir. 2. honvéd vddr. h'szár szd. Pápa. 
M. kir. "Klapka Györl1y"2. honvéd tüzér osztály Győr. (J. 

üteg Sopron, 2. üteg Komáromujváros, 3. ilteg Győr. 
2. aknavetőüteg és ~. tüzér mér ös záza d fl a jmásk"r.) 

M. kir. 2. honvéd hiradó szd. Székesfehérvár. 
.. 2. vonatosztalI Székesfehérvár. 
" 2. lIépkocsiosztall Székesfehérvár. 

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

Parancsnok: nemes Suha,! Imre tábornok. 

M. kir. "Mátyds királY" 5. honvéd gylt10gezred Sopron. (I. zli. 
Zalaegerszeg, II. zIj. Szombathely, Ill. zlj. Kőszeg . Ar
kász szd. Magyaróvár .) 

M. kir. "Naoy Lajos király" 6. honvéd gyalogezred Nagy-
kanizsa (I. és III. zlj. Nagykanizsa, II. zIj. Kaposvár.) 

M. kir . .. Vak Boltyán" 3. honvéd kerékpáros zlj. Esztergom. 
M. kir. 3. vddr. huszár szd. Sopron. 
M. kir. "Jurisich Miklós" 3. honvéd tüzér osztály Nagy

kanizsa. (1. üteg Kaposvár, 2. ütell Nagykanizsa, 3. üteg 
Szombathely. 3. tüzér mérőszázad, 3. aknavet6üteg Nagy
kanizsa.) 

M. kir. 3. honvéd hira dó század Szombathely. 
" 3. vonatosztalI Szombathely. 
.. 3. gépkocsiosztag Szombathely. 

M. kir. pécsi 4. honvéd vegye.dandár
parancsnokság, Pécs. 

Pal'ancsnok: Werth Henrik altábornagy. 

~1. kir. " Zrinyi Mik/ós" 7. honvéd gyalogezred Kecskemrt . 
(J. zIj. Kecskemét, II. zlj. Baja, III. zlj. Kiskunfélegy 
háza. Árkász szd. Baja.) 

\1. kir. "Béla király" 8. honvéd gyalogezred Pécs. (I- JI 
zlj. P é os, III. zlj. Tolna. Arká.!.z Iszd. Baja.) 

M. kir. ..Kapisztrdn János" 4. honvéd kerékpáros zli. Ke
nyérmező. 

\1. kir. 4. honvéd vddr. huszár szd. Komárom. 
\f. kir. "Kinizsi Pál" 4. honvéd tüzér osztály. Komárom. 

(l. üteg: Pécs, 2. üteg Hajmáskér, <t. tüzér mérő
s2Jázad Pé!lS, 3. üteg és 4.aknavetóütpg TolnIl.) 

M. kir. 4. honvéd hiradó század Pécs. 
.. 4. vonatosztalI Pécs. 
.. 'I. I' lIépkocsio&Jlall P~. 



332 

M. k i ... szegedi 6. honvéd veg"eadandár· 
parancsnokság, Szeged. 

Parancsnok: Dr. vitéz Shvoy Kálmán altábornagy. 

M. kir. "Hummdi János" !l. honvé(l lIyalol'!e7.red S.zel'!ed. (T. zlj. 
Szeged, II. zli. Hódmezövá<árhely, III. zll. OrosházaJ 

~f. kir. "Bplhlpn Gribor" 10. honvM l!yalOl!ezre~ Békésc,aba. 
1. zlj. Béké,csaba, II. zlj. Szolnok, IH. ,Il. Gyula.) . 

M. kir. "ln .. Ern6 altábornanlJ" 5. honvéd kerékpáros zlj. 
Jászberény. 

11,1. kir. 5. honvéd vddr. hu,,:!r ,,<1. Kecskem~t. . 
M. kir. "LosoncZII lst,uín" 5. honvéd fÜ7.ér o .. tálv Kecskemet. 

(1. OteO! Szeaed, 2-3. üteg, 5. aknavetöüteg és 5. tüzér 
mérllszá7.ad Kerskpmét.) 

M. kir. 5. honvéd hfra<16 szd. S7.ege<1. 
5 vonatosztal! S7.eO!ed. 

:: 5: l'!épkocsiosztag Szeged, 

M . kir. debreceni 6 . honvéd veq"esdandár
parancsnokság, Debrecen. 

Parancsnok: Demény Géza altábornagy. 

1\1. kir. "Bocskau ls/ván" 11. ha .idúe?red Debrecen. (1. és IIr. 
zli. Dehrecen. H. zli. Berettv6U1fnlu.) 

M. kir. "Rdkócz; Ferenc" 12. honv.éd !,y.alol'!ezred Nvfrel!~
háza. (I. zlj. Debrecen, II. zlJ. ~ylregyháza. lll. zlJ. 
Nyirbátor.) . I' B I 

1\1. kir. "Leininllen Károlu" 6. honvéd kerekpáros z J. a assa-

M. firar6a~~nvéd vddr. huszár '"d. Nyire!!yháza. 
M. kir: ,:Gdbor Áron" 6. honvéd tüzér osztály Nyire!!yháza. 

(1-2, Otel! Nvfre!,vhá1.a. 3. üteg, 6. aknavet60teg és 6. 
tüzér mér6s1.á1.ad Debrecen.) . 

M. kir. fi. honvéd hfrad6 százait Debrecen. 
6 vonatosztag Debrecen. 

" :: 8: " gépkocsioszta!'l Debrecen. 

M. kir. ~iskolci 7. honvéd .v e qvesdandá r . 
parancsnokság, Miskolc. 

Parancsnok: Po kor ny Hermann altábornagy, 
M. kir. "GöraelJ Arthur" t3. honvéd ~ya.l0J(ezred Miskolc. 

(I. II. zlj. Miskolc, III. zlj. Sátoraljaujhely,) 
M. kir. "Dobó ls/ván" t4. honvéd gyalogezred Eger. (I. III. 

zli. E!!er. II. zlj. Gyöngyös,) 
M. kir. "Báthoru ls/ván" 7. honvéd kerékpáros zli. Salgó· 

tarján. 
M. kir. 7. honvéd vddr .. huszár század NyireIlYháza . 
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M. kir ... Szondi GyÖI'Uu" 7. honvéd tflzér osztály Miskolc. 
(1. üteg Gyöngyös, 2--ll üte~, 7. aknaveti!üteg és 
i. tüzérmérllszázad Miskolc.) . 

~1. kir. 7. honvéd hiradó század Miskolc. 
,. 7. vonatosztag Miskolc. 
•• 7. gépkocsiosztag Miskolc., 

KÖTEL~KEN KIv ÜLI ALAKULATOK. 

1,.' Lovasság: 

,L kir. 1. MIlVéd' lovasdand~r 'pa\'ancsnokdág Ny\ref{Yh1áza. 
M. kir. "Árpád fejedelem" 2. honvéd huszárezred Komárom

ujváros. CI. o. Pápa" IL o, Cegléd.) I 

M. kir. , .. NádasdI{ Ferenc" 3. honvéd ' huszárezred Sopron (I. o. 
Sopron, II. o. Korvárolll') , I ' . " 

,L kir. 2. honvéd lovasdandár parallcsnoksá~ Budapost., 
M. kir. "l. Ferenc József-Jászkun" t. honvéd huszárezred 

Budapest (I. o. Budapest, II. o. Kecskemét.) 
,I. kir . .. Hadik András" 4. honvéd huszárezred Nylregyháza 

(I-II. o. Nyiregyháza.) . 

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

(Lovas ágyu s- és lovas taracküteg Budapest.) 
M. kir. t. honvéd öná1l6 üte!'l H~jmáskér (és Miskolc). 

" 2. Budapest. 
" 3. Hajmáskér. 

3. Műszaki csapatok: 
,I. kir. honved Gk. csop. Hajmáskér. 
M. kir. "Bornemissza GeraelII" 1. honvéd utász zlj. Budapest. 

(t-2. utász század és kerékpáros század, egyesitett hidász
és fényszóró-szakaszok Budapest.) 

M. kir. "Török lanác" 2. honvéd utász zlj. Győr. (l-2. utász 
század Győr.) 

M. kir. "Zo/hmund" 3. honvéd utász llj. Szeged. (1-2. utász 
71j. Szeged.) 

4. Légvédelem: 
M. kir. budapesti honvéd légvédelmi parancsnoksá2. 
M. kir. hajmáskéri honvéd légvédelmi iskola parancsnoksáfi. 
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HATÓSÁGOK ÉS INTÉZETEK. 

M. ··kir. 
:\1. kir. 
M. kir. 

honvéd gyal. tábor patancsnoks:il( Várpaloto.. 
honvéd tíl.-táborparancsnokság Hajmáskér. 
honvéd lovas táborpság Orkény. 

Piliscsaba. 
.. Kenyérmezö. 

lőtérfelügyelőség, Nagytétény. 
árkászcsapatgyakorl6tér felügyelőség Háros 

sziget. 
M. kir. székesfehérvár-sóstói honvéd táborfelQllyelOség Székes

fehérvér. 
M. kit. hlmvéd Ludovika Akadémia Budapest. 
M. kir . honvéd sportoktatói tanfolyam Budapest. 

jogi ismeretek tanfolyama Budapest. 

j~tas. 
veszprém- jutasi altisztképző- és nevelőintézet 

N. kir. honvéd lovaglótanlirképző- és hajtóiskol. 
M. kir. honvéd Hadtörténelmi Levéltár Budapest. 
M. kir. honvéd H~dimúzeum Budapest. 

'.' 

Orkény. 

M. kir. határörség. 

. (!- félkövér betűvel jelzett helyeken határőriz&ti 
l1SZh parancsnokságok, a z.árójelben levő AllomlÍ.S
J.Hllyeken. pedig határőr-örsök áI.lomáso7.Dllk. A záró
Jelben ólevő örsállomások közül a kur:/v hetlivel j~l_ 
liettek tiszti öI1S·paranc.snok'ságok.) . 

Budapesti határörkerDlet_ 
Salgótarján (1. Alsóutaspuszta, 2. Hón<a blÍn p, 

~. Somoskőújfalu, 4. Ka,rlUlCSlberony). 
Ipolytarnóc (5. Ipolytarnóc, 6. N ógrádszruluí 1). 
Szécsény (7. Szécsény, 8. Hugyl!lg). 
Balassagyarmat (9. B al.russagyarm a t, 10. Dejtár). 
Drégelypalá.nk (11. Drégelypalánk, 12. Kernen~). 
Vámosmikola (13. Vámosmikola, 14. Letkés). 
Szob (15. S:ob). 
Esztergom (16. Esztergom, 17. Nyergesújfalu, 18. 

Piszke). 

Székesfehérvári 2. határörkerDlet. 
Komárom (l. A1má!Slfüz1bö, 2. Komárom). 
Gönyü (3. Gönyü, 4. NagybaÓ<ls). 
Püski (5. Áuwány, 6. Püski). 
Rajka p. Dunakiliti. 8. Ra,jkla). 
Orosz var (9. Oroszvár). 
Hegyeshalom (10. Heoueshalom). 
Mosonszentján06 (ll. Albertká7lIlHírpuszta, ]2. ~o

SOllsoowtjános). 
Sopron: 13. FertőráJkos, 14. Sopron, lá. _\gfah a, 

16. Brennbel'gbánya). 
Nagycenk (17. HaDka, 18. Mexikópus",ta, 19. Nagy

('enk, 20. Sopronkövesd). 
Répcevis (21. Und, 22. Rélloovis, 23. Horvátzsidán~;). 

Szombathelyi 3. határörkerUlet. 
Kőszeg (1. Kös=e/J). 
Szombathely (2. B 07;S O'k , ~. Pornówpáli). 
B ú csú (4. Búcsú). 
Körmend (5. Szentpéterfa, 6. PinkwmindszenL. 7. 

'ra'ródfa). . 
SZf"n l&'otthár!l (8. Vasnss7.enhnihAly. 9. S7!8llt · 



.336 

g()bthál'd, 10. Alsószölnök, 11. Felsőszölnök, 12. Apá! 
istvánfalva). 

Kotormány (13. Kot()l'mány, 14. Magyarszombatf ,1. 
15. Szentgyörgyvölgy). 

Lenti (16. Nemesnép, 17. Lenti, 18. Lendvaújfalu). 
l\lnMkeresztúr (19. FeLsősoomenye, 20. I,etenye, 21. 

Tótszerdahely', 22. Mura'keresztúr). 
Gyékényes (23. Légrád T . á. . 24 : GyékényeB, 2" . 

)3erze.nce) . 
Barcs (26. Vízvár, 27. Babóosa, 28. Barcs) 
Drávas:<tára (29. KranC6evicapll~:r.tH, 30. Dl'Ava · 

sztára, 31. La10>S1Puszta). . 

Pécsi 4. határörkerület. 
))arócihalma (1. Darécihnlma) . 

. Siklós (2. Drávaszabolcs·kendel·gyár,' 3. Old). 
l\lagyarbruy 1(4. Beremend, 5. Illocska, 6. SáTok). 
Mohács (7 . UdvaJl', 8. Izabellad'öld). 
Gara (9. Karapancsaerdő, 10. Hercegszántó, 11. Gara). 
l\tadaras \(l~ Katymár, 13. Madaras, 14. Kunbaja ). 
Tompa (15. Csikéria, 16. T()mpa). 
Kelebia (17. Kelebia). 

Szegedi 5. 'határörkerület. 
Szeged.A!sóközpont (l. B()kOTbanya, 2. Szeged-

Alsóközpont, 3. Röszke). 
Szőreg (4. Swreg, 5. Kübekháza, 6. KisZQmb()l'). 
l\lagyarcsanád (7. :Magyarooanád, 8. ÜSanádpalota) . 
Battonya (9. Me!Lőh~gyes (Maj()T 43), 10. iBattonya). 
Kevermes (ll. D()IDb~gyhlÍ.za, 12. Kevermes, 13. 

Brédamajor). : 
Gyula (14. Elek, 15. Gynj'avári, 16. Dénesmnj()r). 

Debreceni 6. határörkerület. 
Kötegyán (l. Kötegyán, 2. Méhk~rék). 
Biharugra (3. Mezőgyáu., 4. Biharugra). 
Biharkeresztes (5. Körösszegapáti, 6. Biharkeresz-

tes , 7. Nagykereki) . . 
. ' Nagyléta (8. Póooaj, 9. Nagyléta, 10. Álm()sd). 

NYírábrány (11. Bagamér, 12. Nyirábrány, 13. 
Penész\()k) . 

Nyirbéltek (14. Nyirbéllek, 15. Katztanya). 
:Mérk (16. Mérk). 
Csenger (17. Csenger) . 
Gacsli,ly (l~. Gacsály , 19. Kish6d()s). 
Tiszabecs (20. Mag()sliget, 21. Ti~a'bees, ~ .• Su-t

J;úIÍTcs-eke). 

Csaroda 123. Tarpa, 24. Bar8!bás) . 
Beregsurany (25. BeregsurdnIl). 
Mándok (26. Tiszakerecseny, 2i . Kagylóny:o , ~" 

Tiszaszen tmárton). 
Záhony (29 .. Záhony) . 

Miskolci 7. határörkerület. 
Ricse (l. ZemplénHgárd, 2. KkHoz,·ágy) . 
Pácin (3. Pácin, 4. Kal'()SIS). 

" SátoraljaúJhelY (5. Sátoraljaújhely, 6. Villiny , 
.. Pusztafalu). 

Hidasnémeti (8. Hol,lóháza, 9. Alsókéked, Hl. Hidas· 
lIémeti). 

Kraszn?kvajda (ll. Szemere, 12. Kány). 
To,:,.na!ladaska (13. T()rnaswntjrukab, liA. Hídvegaruó, 

13. Szogllget). 
Aggtelek (16. Agg~lek, 17. SzuhMő). 
Bánréve (18. K()l()mér, 19. Bánréve). 

.Felsöhangony (W. Uraj , 21. Felsőhangony, 22. 
Domaháza). 

• 
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M. kir. folyamörség. 
M. kir. fOlyamörség parancsnoksága, 

BUdapest. ~ 

"Szeged" 
"Kecskemét" 
"Debrecen" 
"Győr" 
Sopron" 

::GödöJlő" 
"Baja" 

őrnaszádok: 

Páncélos mot07'na$zádok: 

"Honvéd" 
"Tüzér" 
"Huszár" • 
M. kir. révfökapitányaág, BUdapest. 

Révka1Jitányságok: 

Gönyű, Komárom, Esztergom, Szob, Budapest 
alsó, Budapest felső, Dunaföldvár, Mohács, Sze
ged, Záhony, Barcs, Siófok. 

Révkirendeltségek : 

Csuny, Nyergesújfalu. 

M. kir. rendőrség. 
I. 

Budapesti fökapltányság. 
Főkapitány: Dl'. Fel'enczy Tibor. 

Helyettes: ldgl, Dr. Dorning HOTIJ'ik főkapitán y-
helye,ttes. 

Rendől'fliparancsnok: Dr. Török János rfőparnok. 
H elyettes: Vidos Elek főfelügyelő. 
Ker. kapitányságok: I. ker. vezetii: Dl'. Szacsvay 

András rfőtanácsos; II. ker. vezető: Keresztesy Gyula 
rfőtan.; III. ker. vezető: Farkas Elemér rfőtan.; IV. 
ker. vezető: Dr. Katona Rezsli rflitan. ; V. ker. ' vezető: 
Dr. (tágel Jáno.;; l'főtan.; VI ker. vezető: Barna Béla 
l'főtan.; VII. ker. vezető: Dr. Kötsky Gábor rfőtau.; 
VIII. ker. vezető: Dr. Radák György rfőtan.; IX. ker. 
vezető: Pirkner Imre rfőtan.; X . ker. vezető : Dr. Bar
tóffy János rfőtan.; Dunai ker. kapitányság, vezető: 
Dr . Kiss István rfőtan.; Újpest, vezető: Tóth Gyula 
rfőtan.; Kispest, vezető: Zólyomy Lajos rfőtan.; Pest
erzsébet, vezető: Becker Adám rfőtan.; Csepeli kiren
deltség, vezető: Világhy Mihály rfőtan. 

A m. kIr. államrendőrstig országos szaktallulmány j 
rlllü lfyelő.1e: Dr. Varga Lajos kel'. főkapitány. 

II. 

Vidéki fökapitányság. 
(Budapest.) 

Főkapitány: Dr. Éltás, y Sándor kel'. fűkap. HI'
lyettes: Betöltetlen. Űrszemlöpar. : Isaák László rf<í 
J'elügyelö. 

Rendörkapitányaágok. 
Baia. Vezető: Trenka Kálmán rfötan., helyettes: 

Dl'. Hechti József rtau ., 11rs~em , llar.: :a:üulileJ: Árp{u! 
rt~lü&,yeHS , 
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BlIlassagYllrmat. Vezető: Dömötör Aurél rLan .. 
h~lyettes: Dr. Buchalla Sándor rkap., őrszem. par.: 
Vltéz Radnótby István rfófelügye1ő. 

Békéscsaba. Vezető: Keresztes Antlor rtan., be
lyettes: Dr. Wéher Arnád rkap., őrszem. par.: Fene
sch án János rfőfelügyelő. 

Budafo~. Vezető: Jantsovits Jenő rtan., helyet
tes: Dr. Rabky Béla rkap., őrszem. -par.: ,-itéz Gubodv 
S. PRI rfőfeliigyelő. -

Cegléd. Vezető: Dr. Hulin Béla rfőtan., helyet
te<l: Dr. Balá~ Károly rtan., őrszem. par.: Hava. 
Gusztáv rfelügyelő . 

Mátyásföld és környéke. Vewtő: Dr. Hollósv Kuli 
Lajos rtan., helyettes: Alapfy István rtan., iírszem. 
par.: Amán János rfelügyelő. 

. Csongrád. Vezeti!: Barna Gábor rtan., helyett{"8: 
VItéz Terebessy László rfogalm., őrs'lem. par.: Krutsay 
Kamill rfőfelügyelő_ 

Debrecen. Vezető: Ságy Lajos rfőtan., helyettes: 
Nagy József rfőtan., őrszem. par.: vitéz Boskó Mi
hály rfőfelügyelő. 

Eger. Vezető: Dr. Kaáli Nagy Marcell rfőtan., he
lyettes: Dr_ Schweng Ede rtan., őrszem. par.: Tsbürt2 
Frigyos rfőfelügyelő. " 

Esztergom. Vezető: Dr. Perger Kálmán rfőtan .. , 
helyettes: Dr. Rosenmüller Zoltán rioo-., őrszem. par ': 
Keplinger Géza rfőfelügyelő. ö 1 

Gyöngyös. Vezető: 'l'huránszky Tibor rfőtan" 
helyettes: Dr. Gazdag Lajos rtan., őrszem. par .. : 
Jakubcsák Károly rfelügyelő. 

Győr. Vezető: Török Károly dőtanácsos, helyet
tCiS: Vadass Aladár rtan., őrszem. par.: vitéz 'Pusztay 
]j tván rfelügyelő. 

Gyula. Vezető: Fazekas Szűcs József rtanAcs08. 
helyettes: Köves Ede rkap .. őrszem. par.: Pávó József 
rfelüll'yelő. 

Hajduböszörmény. Vezető: Krajnák Pálrkap., 
helyettes: Dr. Greczkó Sándor rkapitány. 

Hajdúhadház. Vezető: Dobos Béla il'kap., helyet
tes: Dr Hóza Dániel rsfogalm .• őrszem. par.: Zsáry 
Arpád rfelügyelő. 

Hajdúnánás. Vezető: Dr. Tóth Lajos rkap., he
lyettes: Dr. Farka.s János rfogalm., őrszem. par.: 
Becz Kálmán rfelügy. 

Hajdúszoboszló. Ve7iető: Vass János ·rkap., he 
lyettlliS: NagS' GyUla rsfogalm., őrszem. par.:. " ~ri.
bov6Zky Györe-y rfófelügyelő. 

~ 
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Hódmezővásárhely. Vezető: Vozáb József rtan., 
helyettes: Dr. Boczkó Lajos rtan .. őrszem. par.: Ganz
lel' Arpád rfőfelügyelő. 

Jászberény. Vezető: Dr. Horváth Görgy rtan., 
helyettes: Dr. Halmos Orbán rfogalm., őrszem. par.: 
Biró Gyula rfőfelügyelő. 

Kalocsa. Vezető: Dr. Farkas Géza rkap., helyet
tes: Pintér István rsfogalm., őrszem. par.: Demcsák 
József rfelügyelő. 

Kaposvár. Vezető: Dr. Russay Géza rtan., helyettes: 
Dr. Szerényi Jenő nkap .. Ől1S7.em. par.: Kusny,ér EI!"
mér rfelügyelő. . 

Karcag. Vezető: Debreceni Dezső rkap., helyet
tes: Dr. Neogrády Emil rkap., őrszem. par.: Blazsek 
József rfőfelügyelő . 

Kecskl'mét. Vezető: Czirjék László rfőtan., he
lyettes: Garzó Lajos rfőtan., őrszem. par.: Stuller 
László rfőfeIiigyelő. 

Kiskunfélegyháza. Vezeoo: Dr. Vajda Kálmán 
rtan .• helyettes: Virág György rIan., őrszem. par.: 
Szabó Aladár rfeJügye]ő. 

Kiskunhalas. Vezető: Dr. Domonkos Sándor 
rkap., helyettes: Kameráth János rkap., őrszem. par.: 
Tegzes Kálmán rfőfelügyelő. 

Kisújszállás. Vezető: Dr. Fésüs László riog., 
helyettes: Dr. Kubinyi Béla rsfog., őrszem. par.: 
Dr. Heringer Pálrfelügyelő. 

Komárom. Vezető: Dr. vitéz Vida Elemér rkap., be 
lyettes: öhlschliiger István rkap.. őrszem. par.: Gál
cs ik Tivadar rfelügyelő. 

Kőszeg. V~zető: Dr. Rácz Kázmér rkap., be
lyettes: Farkas Pál rfol!'alm, őrszem. par.: vitéz Má
nyay Elnil rfelügyelő. 

l\lagyaróvAr. Vezető: Egyelőre függőben, he-
lyettes: Dr. Csukly Zoltán rfogalm., őrszem. par.: 
Güttel ottó rfelügyelő. 

Makó. Vezető: Petrán Gyula rtan., helyettes: 
Dr. Horváth József rtan., őrszem. par.: Márton Ferenc 
rfelügyelő. 

l\lezőtur. Vezető: BeIiczky Kálmán rtan., helyet
tes: vitéz dr. Sárossy Gyula rfogalm., őrszem. par.: 
Vasdényei István rfelügyelő. 

Miskolc. Vezető! Tasnády Antal rfőtan .• helyettes: 
Ujházy Dénes rtan., öl1Szem. par.: Abonyi Jóme! 
rtőfelügyelő. 
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l\lohács. Vezető: Olhányi István rtau., helyet
te~: Dr. Hajll1ki Béla rkap., őrszem. par.: Csermák 
Rezső rfelügyelő. 

Nagykanizsa. Vezető: Solymossy László (·t811., 
helyettes: Dr. Petrics László rfog., őrszem. par. C7.\>
",ényi Károly rfelügyelő_ 

Nagykőrös. Vezető: Dr. Gergely György 1"la1l .. 
helyettes: Dr. Fehér Gyula 1'kap., őrszem. par.: Be
haJik Antal rfelügyelő. 

Nylregyháza. Vezető: Kiss Sándor rfötan., he
lyettes: Suba Ervin rtan .. őrszem. par.: Vitéz Dr. Sar
kady Ferenc rfelügyelő. 

Pápa. Vezető: Hamuth Jáuos 1'tan., helyettes: 
Dr. Czelloth László rfogalmazó, őrszem. par.: Csillag 
Antal rfelügyelő. 

Pécs. Vezető: 'förök Lajos r[ütan., helyettes: 
Soós Nándor rfőtan., őrszem. par.: lll'. Seltu"zter 
Brandó rfőfelügy. 

Salgótarján. Vezető: Dr. Jánossy öli ön rkap., Ite-
Iyettes: Dr. Madách József rfogalm., őrszem. par.: 
Tallián József c. r!őIelügyelő. 

Sáto~aUaújhely. Vezető: Báthy Lajos rtau., 
helyettes: Tóth Elek rtan., őrszem. par.: Dr. Eesédy 
Péter rfelügyelő. 

Soproll. Vezető: Zakariás Antal rfőtaná~sf)s, he
lyettes: Gallassy János ltan .. őrszem. par.: vItéz Mol
nár János e. rfőfelügyelő. 

Szeged. Vezető: Dr. Buocz Béla rfőkap.-heJy .. 
helyettes: Dr. JugQVits István rfőtan., őrszeru. par.: 
Gyarmati János rfőfelügyelő. 

Szekszárd. Vezető: Gritzmann Gyula rtan., he
lyettes: Hantos Ferenc rkap., őrszem. par.: Lakner 
Sándor rfelügyelő. 

Székesfehérvár. Vezető: Jónás Béla rfőt<tll., he
ly-ottes: Kia> Lajos rtan., ŐrSZtllll. par.: Garay Károly 
rföfelügy. 

Szentendre. Vezető: Heller Antairtan., helyet
tes: Böjtök Károly rkap. 

Szentes. Vezető: Jánoska TilJor rfőtan., helyet
tes: 'l'ary Emil rkap., őrszem. par.: Nyáry László 
rfelügyelő. 

Szolnok. Vezető: Fábry Zoltán rtan., helyettes: 
Kereszttalvy Gyula rkap .• (jr!i~em. par.: vitéz Solt Y 
Károly Lbzló rfelü~olö. 
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Szombathely. Vezető: Oro.zllÍllV 1';Il<lI'~ l·riHan. 
lIelyettl's: Ko\-ác; ~agy Pál l'fiilan., Ő'-S7.C'u. ll"r.: 
::lommer Ignác rfelügyelő. 

Tatabánya. Vezető: Sipos ~'ibo(' Ttan., helyettes: 
Szabó Zoltán rfogalm. 

Torkeve. Vezető: Farkas Jenő rfogalm., helyet
tes: Dr. Bereczky Emil rsfogalmozó, iíl'S'lOm. ]111'.: 
l)"l'Ó WardellOl' ~libály rfeliigy. 

Vác. Vezető: Dr. Pan:tjotb 'Fejér Gl'ula rfőtau .. 
helyettes: Sáfár Elemér rtRn., őrszem. par.: Nagy 
T,ászló rfeliigyelő. 

Veszprém. Vezető: TIolJloky B.,ln rtan., helyet
tes: Horváth Sándor rtl1tl., ől'szem. par.: Ht31'ZRinszky 
]istván rfőfelügy. 

Zalaegerszeg. Vezető: Popovits J.Jn.ios rtan., he
lyettes: Apáthy Imre rrognlm .. őrszem. flar.: Lellg-yel 
Mihály rfeliigyelií. 

Rendörkirendeltségek. 

Diósgyőr. Vezető: Pilta Upót rfőtan., l,elyette,,: 
Dr. Rosenmüller Béla rsfogalm3zó, őrszem. par.: 
Dl'. Bor.sy Béla rfelügyeJö. 

Hatvan. Vezető: Ré"é6Z József rtall.. helyelteR: 
Dr. Cholnoky Endre rk"p., őrszem. PR 1'. : Záhonszky 
Od ön rsfelügyelő. 

Orosháza. Vezető: Dr. Bedő Géza. helyettes: Jenei 
Lajos rfogalm., őrszem. par.: Loósz István rfelügyelö. 

Péesbán:yatelep. Vezető: Drasenovieh Jenő rrő
tan., őrszem. par.: Tomp os Lajos rfelügyelő. 

Határszéli rendörkirendeltségek. 

Bánréve. 'Vezető: Barna Gyula rsfogalm. 
Biharkeresztes: Vez;ető: Dr. Elekes Ernő rfog., 

helyettes: Bacsa István rsfogalmazó. 
Gyékényes. Vezető: Dr. Tóth J.JáAzló rrogalm., 

helyettes: dr. Ecsy Jenő rsfogalm. 
Hegyeshalom. Vezető: Róth Andor rtan., helyet

t(l": Dr. Huber Jenő Tibor rfogalma-zó. 
Hidasnémeti. Vezető: Dl'. Strompf Iván rfogalm., 

helyettes: Sitányi János rsfog. 
Kelebia .• Vezető: Dr. Balogh Andor rfoa-alm., 

helyette., Dr. Sánth!l Béla rafoa-alm. 



Lökösháza. Vezető: Horváth Iván rkap.. helyet-
tes: Dr. Szeles Jenő rsfogalm. 

l\lagyarboly. Vezető: Dr . . Gyöngv Lajos rsfogalm. 
Nyirábrány. Vezető: Dr. N6IIles Sándor rkap. 
Or oszvár_ Vezető: Dr. Eiirdögh László rfogalm .• 

helyettes: Windt Gyula rsfogalm. 
Somoskőújfalu. Vezető: Dr. Hauptmann Béla rkap 
Szentgotthárd. Vezető: Markovich János rtan .. 

helyettes: Gaál Rezső rsfogalm. 
Szob. Vezető: Appelshoffer Mátyás rkap.. helyet

tes: Dr. Bényi Tibor rsfog. 
Zá bony. Vezető: Dr. Dalmy Ist"án rfoga lm. 

Remingion írógép RI. 
• 

Budapest, VI., Andrássy-út 12 .• 
K~rJen árajánlatot és dljtalan bemutatást ! 
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M. kir. pénzügyőrség. 

M. kir. pénzűgyőri altiszti·i skola (Budapest. X .. 
Kőbánya. Újhegyi-út) . 

Bajai m . kir. pénzügyigazgatósági 
kirendeltség. 

Bajai biztosi kerület. Szakaszok: Baja. Csátalja. 
Bácsalmási biztosi kerület. Szakaszok: Bácsalmás. J á
noshalma. Kelebia. 

Balassagyarmati m. kir. pénzügyigazgatóság. 

Balassagyarmati biztosi ker ület. Szakaszok: Balas
sagyarmat, Szécsény. Nógrádverőcei biztosi kerület . 
Szakaszok: Nógrádverőce. Vámosmikola_ R étság i bi z 
tosi kerület. Szakaszok: Rétság. Nagyoroszi. Salgó
ta rjáni biztosi kerület. Szakaszok: Salgótarján. Szirák, 
Selyp (!lukorgyár). 

Budapes~ székesfővárosi m . kir. pénzügy· 
igazgatóság. 

I. biztosi kerület (r., Városmajor-utca *). Szaka
szok: 1. sz. (I.. Városmajor-utca 4). II-III. biztosi 
kerület (III., Zsigmond-tér 8). Szaka.zok: 2. sz. (III., 
Zsigmond-tér 8), 3. sz. (cukorgyári, III., Szentendrei
út). V. biztosi kerület (V .• Váci-út 10). Szakasz: 5. sz . . 
(V., Váci-út 10)_ VI. biztosi kerület (VI., Eötvös-utca 
33). Szakasz: 6. sz. (VI.. Eötvös-utca 33). VII. és VIII. 
biztosi ker ület (VIII., Fiumei-út 6). Szakaszok: 7. 
é. 8. sz. (VIII.. Fiumei-út 6). I V. és I X. biztosi ke· 
rület (IX., Mátyás-utca 16). Szakaszok: 4., 9. és 11. sz . 
(IX., Mátyás-utca 16). X. biztosí kerület (X.. Szent 
r.ászló-tér 18) .. Szakasz: 10. sz. (X., Szent László-tér 181. 
l::lertés- és marba"ásál'téri péllzü&,yőri kirendeltsé". 
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M. kir. központi vámigazgató.ág. 

r. számú biztos i kerület (IX., Vámház). Szakaszok: 
1. sz. (IX., Mátyás-utca 16), 2. sz. (X., Kőbánya, úJ· 
hegyi-út). 

II. számú biztosi kerület (IX., Vámház). Szakaszok: 
3. sz. (X., Kőbánya, Újhegyi-út), 4. sz. (X., Kőbánya, 
Újhegyi -lit) . 

Pénzügyőri vámszakaszok: IIegyesbalom, Sátoralja
újhely, Szob. 

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

ÓCSIÚ biztosí keriile·t. SZ>lkasz: ÖCS>l. Budafoki biz
tosí kerület. Szakaszok: Budafok, Budapest (vidéki). 
Esztergomi biztosi kerület. Szakaszok: Esztergom, 
Szentendre. Kispesti biztos! kerület. Szakaszok: Kis
p~t, Monol". Nagykátai biztosi keriilet. Szakaszok: 
Gyömrő, Nagykáta. Pestszenterzsébeti biztosi keriilt'!. 
Szakaszok: PestszenLerzsébet, Ráckeve, Dunabara·szti. 
Ujpesti biztosi keriilet. Szaka.szo.k: Ujpest, Rákos
palota. Váci biztosí keriilet. Szakaszok: Giidiillő, Vác. 

Debreceni m. kir. pénzügyigazgatóság. 

Berettyóújfalui biztosi kerület. Szakaszok: Beret y
tvóújfalu, Biharkeresztes, Püspökladány. Derecskei 
b"tztosi kerület. Szakaszok: Derecske, Nagyléta. Debre· 
ceni biztosl kerület. Szakaszok: Debrecen, Tiszacsege. 
Hajdúböszörményi biztosi kerület. Staka,szok: IIaidú
böszörmény, Hajdúdorog. Sarkadi biztosi keriilol. 
S~akaszok: Sarkad, Sarkad (cukorgyár), Ökftny. 

Egri m. kir. pénzügyigazgatóság. 

Egri biztosl kerület. Szakaszok: Eger, 
Pétervására. Gyöngyösi biztosí kerület. 
Gyöngyös. Kál. Hatvani biztosÍ kerület. 
Hatvan, Hatvan (cukorgyár). Heves: 

'fiszafüred, 
SzakaszoK: 
Szakaszok: 

Gyulai m. kir. pénzügyigazgatóság. 

Qékésesabai blztosi kerület. Szakaszok: Békéscsaba. 
Békés. Gyulai biztos i keriilet. Szakaszok: Gyula, 
Gyoma, I$zeghalom. Orosházai biztosl kerület. Szalm
szok: Orosháza. Szarvas. 
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työr~ m. kir. pénzügyigazgatóság. 
Györi biztosi kerület. Szakaszok: Győr, Tét, Győr. 

szentmárton. l\lagyaróvári biztosi kerület. Szakaszok: 
Magyaróvár, Hegyeshalom. 

Kaposvári m. kir. pénzügyigazgatóság. 
Barcsi biztosi kerület. Szakaszok: Barcs, Szigetvár, 

Szulok. Csurgói biztosi kcriilet. Szakaszok: Csurgú, 
Nagyatád. Kaposvári biztosi kerület. Szakaszok: Ka
posvár, Kaposvár (cukorgyár). Marcali biztosi kerület. 
Szakaszok: Marcali, Lengyeltóti. Tabi biztosi keriilet. 
Szakaszok: Tn b, Igal. 

Kecskeméti m. kir. pénzügyigazgatósági 
kirendeltség. 

Ceglédi biztosi kerület. Szakas?: CeglM. Kalocsai 
biztosi kerület. Szakaszok: Kalocsa, Slikö>;d. Kecske· 
méti biztosi keriilet. Szakaszok: Kecskemét, Nagy
kőrös. JOskunfélegyházai biztosi kerület. Sza.ka'!zok: 
Kiskunfélegyháza, KiskunmajslI. Kiskunhalasi biztosi 
kerület. Szaka.;;zok: Ki .. kunhaJaoS. Kiskőriis. Kunszent· 
miklósi biztosi keriil!'!. SZ:1kHszok: Kunszentm iklós, 
Solt. 

Komáromi m. kir. pénzügyigazgatósági 
kirendeltség. 

Komáromi biztosi kerület. Szakaszok: Komárom, 
Kisbér, Acs (cukorgyár). Tóvárosi biztosi kerület. Sza· 
kaszok: Tata, Almásfüzitő (ásványolajgyár). 

Makói m. kir. pénzügyigazgatóság. 
Makói biztosi kerület. Szakasz: Makó. l\fez/lhegyesl 

blztosl kerület. Szakaszok: Mezőhegyes, Mezőhegyes 
(cukorgyár), Battonya, Mezőkovácsháza, Medgyes
egyháza. 

Miskolci m. kir. pénzügyigazgatóság. 
Abaújszántói blztosi kerület. Szakaszok: Abaúj

szántó, Gönc. l\:liskolci biztosi kerület. Szakaszok: Mis
kolc, Sajószentpéter. Mezőkövesdi biztoIii kl'rület. Sza
kaszok: Mezőkövesd, Mezőcsát. Putnoki blztosl kerület. 
Szakaszok: Putnok, Ozd. Szendr/li biztosi kerület. SZ8 " 
kaszok: Szendrő, Edelény. Szlbzói biztoiIi kerület. 
SzakRszok: Szikszó, En ca. 
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Nwirellwházai m. kir. p6nzDlIwigazgatós6g. 
Fehérgyarmati biztosi ~erüle.t. .Szakaszok: Fe.!lér

gyarmat, 'fiszabecs. Kisvarda·közseg! blztosl .kerulet. 
Szakaszok' Kisvárda (községi), Uyulaháza. KIsvarda· 
vidéki bi~tos! kerület. Szakaszok: Kisvárda (vid.íki). 
Kemecse. Mán doki blztosl kerület. Szakasz: Mándok. 
Mátészalkai biztosi kerület. Szakaszok: Mátészalka, 
Csenger. Nagykállói biztosi kerület. Szakaszok: Nagy
kálló, Újfehértó. Ny}racsádi biz!osi. k~rü!et. . Szak~
szok: Nyiracsád, NYlradony. NYJrbatorl blztosl k.~rn. 
let. Szakasz: Nyirbátor. Nyiregyházai biztos! kerulet. 
Szakaszok: Nyiregyháza, Uáva. Nyirbaktai hiztosi ~e. 
rület. Szakaszok: Nyirmada, Nyirbakta. Tiszalö.ki. biZ' 
tosl kerület: Szakaszok: Tiszalök, Polgár. VI!-saros. 
namény! biztosi kerület. Szakaszok: Csaroda, Vasáros
uRmény. 

Pécsi m. kir. pénzügwigazgatóság. 
Szentlőrinci biztosi kerület. Szakaszok: Szentlőrinc, 

Sellye. l\lohácsi biztosi kerület. Szakaszok: Mohács, 
Villány. Pécsi biztosi kerület. Szakaszok: Pécs, Pécs
várad. Sásdi biztosi kerület. Szakaszok: Sásd, Mágocs. 
Siklósi biztosi kerület. Szakaszok: Siklós, Vajszló. 

SátoralJaújhelwi m. kir. pénzügwigazgatóság. 
,Sátoraljaújhelyi ~iztosi kerület •. Sz~kas~ok: S~.tor

n.ljaújhely, Zempléul'lCSC. SzerencsI blztosl ke~ulN. 
Sza,knszok: SwrenC6, Swren<lS (cukorgyár), TokaJ. 

Soproni m. kir. pénzügwigazgatóság. 
Csornai biztosi kerület. Szakaszok: Kapuvár, 

Csorna, Petőháza (cukorgyár). Sopron' biztos! kertilet. 
Szakaszok: Sopron, Bük, Nagycenk. 

Szegedi m. kir. pénzülIwigazgatóság. 
Szeged (virosi) biztosl kerület. Szakasz: Szeged 

(városi). Szeged (vidéki) biztosi kerület. Szaka~zok: 
Kiskundorozsma, Szeged (vidéki). Szentesi biztosl ke· 
riilet: Szakaszok: Szentes, Hódmezővásárhely, Csongrád. 

Szekszárdi m. kir. pénzügwigazgatóság. 
Dombóvári biztosi kerület: Szakaszok: Dombóvár, 

Tamási. Simontornyai biztosi kerül~t. Szakas.~ok: 
Simontornya, Högyész. Szekszárdi bIztOSÍ kerulet: 
Szakaszok: Szekszá.d, Tolna, Bonyhád. Paksi blz.tosl 
kl'rület. Szakaszok: Nagydorog, Paks. 
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Székesfehérvári m. kir. penzligwigazgatóság. 

Martonvásári biztosi kerület. Szakaszok: Marton
vásár, Bicske, Ercsi. Sárbogárdi biztosi kerület. Sza. 
k!lszo~: Ad~ny, Sárbogárd. Székesfehérvár (városi) 
blZtOSI kernlet. Szakasz: Székesfehérvár (városi). 
Székesfehérvár (vidéki) biztosi kerület. Szakaszok: 
Székesfehérvár (vidéki), Mór. 

Szolnoki m. kir. pénzügwigazgatóság. 

. J~szberényi biztosi kerület. Szakaszok: Jászberény, 
J aszarok;szálJás. Karcagi biztosi kerület. Szakaszok: 
Karcag, KisújSZállás" Kunhegyes. 'l'öröksz.entllliklósi 
biztosi k.erület. Szakaszok: 'l'örökszentmiklós, Tisza
roff, Mező!ur. Kunszentmártoni biztosí keriilet. Sza. 
kaszok: Kunszentmárton, Tiszaföldvár, Tiszakürt. Szol
noki biztosi kerület. Szakaszok: Jászapáti Szolnok 
Szolnok (cukorgyár). " 

Szombathelwi m. kir. pénzÜgwigazgatóság. 

Körmendi biztosi kerület. Szaka.zok: Körmend. 
öriszentpéter, Szentgotthárd. Sárvári biztosi keriilet. 
Szakaszok: Celldömölk, Sárvár, Sárvár (cukorgyár). 
Szombathelyi biztosi kerület. Szakaszok: Szombatbely, 
Kő zeg, Vasvár. 

Veszprémi m. kir. pénzügwigazgatóság. 

Pápai biztosi kerület. Szakaszok: Pápa, Devecsel'. 
VeszpréIni biztosi kerület. Szakaszok: Veszprém, 
Enying. Zirci biztosi kerület. SLakasz: Zirc. 

Zalaegerszegi m. kir. pénzügwigazgatóság. 

Keszthelyi biztosi keriilet. Szakaszok: Keszthely, 
Sümeg, Zalaszentgrót. Nagykanizsai (vároSi) blztosi 
kerület. Szakaszok: Nagykanizsa (városi), Pacsa. 
Nagykanizsai (vidéki) biztosi kerület. Szakaszok: Le
tenye, Nagykanizsa (vidéki). Tapolcai biztos i kerület. 
Szakaszok: Tapolca, Balatonfüred. Zalaegerszegi blz
tosi kerület. SzakIIszok: Zalaegerszeg, Lenti. 
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Kir. biróság ok és ügyészségek. 

19azslÍgii!O' lIliniszlf'l': Dl'. Lázál' .\nllol". 

Az 1871. évi VIII. t.-C. 35. §-a szerint eljáró leg
föbb fegyelmi bíróságok elnöke: dl'. báró WlRssics 
Gyula v. b. t. t. 

Kir. Kúria. Elnök: dr. Juhász Audor. M:~sodelnök: 
dl'. OsvaJd István (VI. 11z. esop. jellegével, nagymélt.). 

Koronaiigyész: dr. MagYHl' Ist,,'"1. (Vl. fiz. csop. 
jeJlegével, nagymélt.) 

Budapesti kir. ítélötábla: Elnök: dr. Degré Miklós 
(VI. fiz. esop. jellegével, nagymélt.). Alelnök: dp. Bakó 
József. 

Budapesti kir. föiigyész: dr. Straebe Gusztáv. 
Balassagyarmati kir. törvényszék. Elnók: Szenthe 

Kálmán Ill. f. cs. 
Balassagyarmati kir. iigyészség. Elnök: Győry 

György. JárlÍsbíróságok: Bal a ssagyurmat, ell\(ik: dl'. 
Kac.skovics Jenő Andor. R étság, elnök: dl'. Magos 
Lajos. Salgótarjá n, elnök: Zelenka ültó. ::izécs4ny, 
elnök: dr. F a rkas Béla. Szirák, .. Inök: dr. 'riirök Pál. 

Budapesti kir_ törvényszék. Elnök: dr. Luká.ts 
Jenll; másodelnök: dr. Petőcz Gyula. 

Budapesti I-III. ker. kir. járásbíróság. Elnök: 
Varga Kálmán, III. f. cs. jell. Kiizponti kir. járásbíró
ság. Elnök: dr. Nelky Elek. 

Budapesti "ir. biintetőtörvénY8zék. Elnök: dl'. 
Töreky Géza; másodelnök: Patay István. 

Budavesti kir. iigyészség elnök~: Baróthy Pál, fő · 
ügyészi címmel. . . 

Budapesti kir. büntetI! járásbíróság. Elnök: dl'. 
Avedik Félix. 

Egri kir_ törvényszék. Elnök: Gálbory József, IlL 
r. cs. 

Egri kir. ügyészség. Elnök: Kóczián Gyula, III. 
f. cs. jell. Járásbíróságok: Eger, elnök: Marssó László, 
III. f. cs. jell. Gyöngyös, elnök: dr. Cserba Béla. 
Hatvan, elnök: dr. Herke Ferenc. Heves, elnök: Ham
pel Endre, Pétervására, vezető: dr. Adámffy Elek, II. 
tiz. csap. ,iell. járásbíró. Tiszafüred. vezetó: dr. Jol~ej 
Sándor. 

KaJoc~8i kir. törvényszék. Elnök: BakoR Adám , 
TH. f. r s. 
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Kal~cs.ai .Idr., üg1éSzség. Elnök: dl'. Bánhidy Gá
hor. Jar,!sbuósagok: Kalocsa. elnök: dr. Korény
SC~!lck VI,lmos. Dunll;:veese, elnök: Kéri István. Kis
kőroB, elnok: dr. Peto Jenő. Kiskunhalas elnök' dr 
Antal Zoltán. ' ' . . 

, Kecskeméti kir_ törvényszék. Elnök: Szakáts Ist
van, III. f. cs. 

, Ke~8~el.néti kir_ ügyészség_ Elnök: Bardócz Árpád. 
Jarásbuosagok: ;Kecskemét, elnök: dr. Molnár 
A~pá~, III. f. ,cs. Jell... Cegléd, elnök: Magyary J"ajos. , 
K!sk!lnfélel!:yhaza, elnok: dr. Bencsik Géza. Kúnszent
lUtklos, elnok: dr. Nouvie l' Kát·oly. NagykőriiR elnök: 
Gaál Ferenc. ' 

Pestvidéki kir. törvényszék. Elnök: dr Gáll 
Endre. Másodelnök: Noszlopi Ferenc. . 

Pest vi dék I kir_ ügyészség'. Elnök: Sárospatakr J ó
zse~ (főügyész! címmel). Járásbíróság'Ok: PestvIdéki , 
elnn.k: dr. Kovács György. Budafok, elnök: dr. 
Fábl~n Aladár, III. f. cs. jell. Esztergom elnök : 
SchmIdt József. Gödöllő. elnök: dl' .Trlhn 'Kálmán 
Ki.PAst, el!.'ök: rerdin~n.dy Tihamér: III. f. cs. jell: 
M0!:10 :' elno~ : Doczy, Ballnt, !II. f . cs. je.lI. Nagykáta, 
el.nok. dr. VItéz Tnraky Dezso. Ocsa, elnnk: dr. Nagy 
Mlkl?s. Pestszenterzséb,et, elnök : ~a,.l"l Alfréd , TIL f. 
e~: Joll, Ráckeve, elnok: dr. Varr o Géza , Szentendre, el
nok: dr. , Farsang Endre. Uj pest, elnök: rlr. l\Iajunke 
Ernő .. Vac, elnök.: Éder Kálmán, III. f. cs. jell. Vá
':l!osámbl~oóla, vezeto: Tamáskovics Dezső, II. f. cs. jell. 
Jar s Ir . 

SzékeRfehérvári kir. törvényszék. Elnök: dr. Kö-
vess EmIl. JII. f. cs 
~ ,Székesfe,h~rv~r~ ~ir_ ügyészség. Elnök: dr. Keller 

Ka.rolr_ ,'ar'!sb.lrosagok: Székesfehérvár, elnök: dr. 
H!llUrtch q,yőző. Adony, elnök: dr. Rekler Elek. 
B~c~ke, elno~: Posgar. Béla, III. f: cs. jell. Mór, el
n.?k. d.r. Csank Dezso, III. f. cs. Jell. Sárbogá.rd el-
nnk: Vitéz Nádasy Jenő. ' 

Szolnoki kirl törvényszék. Elnök: dr. Fuchs Gyula, 
III. f. cs. 

Szol.noki ki.r .. iig.y~s~ség. Elnök: Borsos József, IIr. 
f. , cs,, Jell. Jaras~llrosagok: Szolnok, elnök: Lipóezy 
Lasz!o. A.bádszalok, eln&k : Boleman Andor. Jász
apáti, !llnok: . Lengyel Miklós. Jászberény, elnök: dr. 
V.hlyartk Alblll:. Karcag, elnök: dr. Mokry ödön. Kis
!lJ!,z~llás! vezeto: dr. Fogarasi Dezső, II. f. cs. jell. 
~~I':O. Kuns.zent"!árton, ellliik: Pokomándy Dezső. Me
:w.tur, elnok: .. vItéz dr. Ireghy Antal. Törökszent
m1kl08, ve:ooto: Tamás Góza, II. f . cs, jell, járásbíró, 

Debreceni kir. ítélötlÍbla. Elnök: OlchvlÍry Zollán 
(VI. ft?. csop. jell., nagymélt.l. 



352 

DebreceJli kir. f/liigyész: Szirmay István'. 
Debreceni kir.) förvényszék. Elnök: dr. Kesserü 

Lajos kúriai bírói c. és j. 
Debreceni kir. ügyészség: Elnök: dr. Mező Sánllor. 

Járásbíróságok: Debrecen, elnök: Demjánoyich Miklós, 
III. f. cs. jell. Berettyóújfalu, elnök: Viszokay Lajos. 
Derecske, elnök: üresedésben. Hajdubiiszörroény, "I!' 
zető: FaluYégi Albert. n. f. cs. jell. fell'.. jbíró. 
Hajdunánás, elnök: Zoltán Béla. Hajduszoboszió', 
elnök: dr. Bihari Ká1mán. Püspöklauány. elnök: ur. 
Tokay Gyula. 

Miskolci kir. törvényszék. Elnijk: dr. Barth 
GyörR"Y. III. f. cs. 

Miskolci kir. ügyészség: Elnök: Gl,zdy Béla. 
JárásbírósáR"ok: lIIiskoJc, elnök: Ko\'ács Gyula, IIl. 
r. es. jell. Abaújszántó. vezető: dr. Vértes András. Ede.
lény, elnök: dr. Zsiska Dániel. Mezőcsát, elnök: Szmetana 
Károly. Mezőkövesd, elnök: Fazekas János. III. f. cs. 
jell. Putnok, elnök: dr. özvegyi Ferenc. Raj6szentpé
ter, elnök: dr. Schlemmer Jenő. III. f. <,s. jell. Szikszó, 
elnök: Derzsi Zoltán. 

NyíreR"yházai kir. törvényszék. Elnök: dr. IJlés 
Andor, III. f. cs. 

Nyiregyházai kir. ügyészség. Elnök: Salzmann 
üttó. Járásbíróságok: Nyiregyháza, elnök: Derne Kál
mán, III. r. ICS. jell. Fe.hérg:varroat, elnök: dr. Be
niske Imre. Kisvárda. elnök: Fővenyessy Sándor. Má
tészalka, elnök: Balássy Miklós. Nagykálló. elnök: 
Perényi Rezső. Nyírbátor, elnök: MéAzáros Pál. Ti
szalök, elnök: Kiss György. Vásárosnamény, elnök; 
Kabáczy Szilárd. 

Sátoraljaújhelyi kir. törvényszék. Elnök: dr. Oláb 
Lajos. III. f. cs. 

Sátoraljaújhelyi kir. ügyészség. Vezető: dr. Stépán 
Sándor, II. f. cs. jell. fell'. ügyész. Járásbíróságok: 
Sátoraljaújhely. vezető: dr. Kabina Géza, II. f.. os. 
jell. fell'. járásbíró. Sárospatak, elnök: Miskey István. 
Szerencs, elnök: dr .• JancsÓ Lajos. Tokaj, ve~tö: il,'. 
Kopeczek József járásbíró. 

Györi kir. ítéliltábla. Elnök: Sólyom Andor (VI. 
fiz. csop. jellegével felr., nagymélt.). 

Györi kir. főügyész: Rácz Ernő. 
Györi kir. törvényszék. Elnök: Hellcz Ferenc, 

kúriai bírói c. 
Györi kir. ügyészség. Elnök: dr. Tulok Jenő. 

Járásbíróságok: Győr, elnök: dr. Hussy Sándor. Ko
márom, elnök: Boda Vilmos. Magyaróvár, elnök: JiIor· 
váth Lajos Tata, elnök: Gáspár Ferenc. 'fét, vezető: 
ur. Nemesszeghy Árpád, II. f. cs. jell. fell'. járásbíró. 
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Soproni kir. törvényszék. Elnök: Stampf Gyula 
kúriai bírói c. 

Sopl'oni kir. iiA"yés~ség. Vpzetii: Bertalan Endre, 
II. f. cs. jell. fplr. ügyész. Járásbíróságok: Sopron, 
elniik: Eles András, Csepreg, elniik: Tóth lI1iklós, 
Csorna, vezetii: dr. Takács Gyula, II. r. cs. jell. felr. 
jl,író. Kapuvár, elnök: dr. Zobel Gyula. 

Szombathelyi kir. törvényszék. Elnök: Náray 
Szahó Jenii. kamarás, kúriai bh'ói c. és j. 

Szombathelyi kir. ügyészség elnöke: Toldy Gyula. 
JárásbírósáItok: Szombathely. elnök: Steffler La
jOtS, lIT. f. cos. jell. Celldömiilk, elnök: dr. Havasy 
Bhla, III. f. c . jell. Körmend, VCl<ctő: dr. -8eylJold 
Kálmán, jbsáA"i alelnöki c. fell'. jbír6. Kősz,eg, elnök: 
dr. Ri,edl Zoltán, Sárvár, elniik: dr. Berta Benő. Szent
got.thárd, elniik: dr. J",eger Béla, III. f. cs. jell. Vas
vár, elnök: Szép György. 

VeszIlrémi kir. törvényszék. Elnök: Csajághy 
J>:ároly kúriai bírói c. 

VeszIlrémi kir. ügyészség. Elnök: Wellmann Samu, 
JII. f. CR. jell. Járásbíróságok: Veszprém, elnök: 
dr. Kar"ay Sándor. Balatonfüred, elnök: dr. Rimay 
László. Devecser, vezető: Keresztes József, II. f. cs. 
jell. felr. jbíró. Enying. vezető: dr. Kovács Gyula. 
JI. f. cs. jelJ. felr. kir. járáslJíró. Pápa, elnök: Handl 
József, III. f. cs. jell. Zirc, elnök: dr. Zimay ödijn, 
III. f. cs. jell. 

Zalaegerszegi kir. törvényszék. Elnök: Czikó János, 
kúriai Ilirói c. 

Zalaegerszegi kir. ügyészség. Elnök: dr. Kis3 
Dénes, ILI. f. cs. jell. Járásllíróságok: Zalaegerszeg, 
elnök: Sperlágh Géza, III. f. cs. jell. Sümeg, elnök: 
Bothá!' Gusztáv. 'l'apolca, elnök: dr. Bock Pál. Zala
szentgrót, elnök: dr. Janzsó Ferenc. 

Pécsi kir. ítélő tábla. Elnök: dr. Félix Antal (VI. 
flz. csoport jellegével, nagymélt.). 

Pécsi kir. főügyész: dr. Szapár József. 
Kaposvári kir. törvényszék. Elnök: Szigethy Antal. 

UI. f. cs. 
Kaposvári kir. ügyészség. Elnök: dr. Révy László, 

III. r. cs. jeJ!. Járásbiróságok: Kaposvár, elnök: 
Wallner Jenő. Barcs. eluök: ur. Himler János. Csurg", 
elnök: dr. Felméry Gyula. Igal. vezető: dr. Varga Ar
páu j bíró. Lengyeltóti, vezető Kiss Józset, II. f. cs. jell. 
relr. jbíró. Marcali, elnök: Kollut Jenő. Nagyatád, 
elnök: lI1ala.chowsKy László. Szigptvár, vezetii : dr. 
Helmbacher Aladál, II. f. cs. jell. fell'. kir. ;iárásbír6. 
Tab, elnök: Ecsedy József. 

23 
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Nal\"ykanizsai kir. törvényszék. Elnök: dr. ITonnig 
Alfréd, III. t. cs . . 

Na/:,ykallizsai kir. ügyészség. Vezet.ő: VJ~éz. C.SJ!' 
lagh:v György, II. f. cs. jell. fell'. ugyesz. JarllsbIro, 
~{l!rok: Nllgvkllnizsll. vezető: Gombár Gyula. III. f. Cs. 
. lell. és ítéiőtáblai bírói címmel és jelleggel. .I~llszt. 
hely, elnök: dr. Haám Ernő. Letenye, vezeto: ur. 
HUzel berger Sándor, jbíró. . 

Pécsi kir. törvényszék. Elniik: dr. Szabó LaJOS, 
III. f. cs. 

Pécsi kir. ügyészség. Elnök: vitéz Felszeghy.Tános. 
JárásbírósógOk: Pécs, elnök: Decleva Ignác, III. f. 
cs. jell MolJács. elnök: Jávor Lehel. Pécsvárad, elnök: 
Szász Károly. Sásd, elnök: Podolay Jusztin. Siklós, 
elnök: Emődi Géza. Szentlőrinc, elniik: Özörényi Ká. 
roly. 

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

Szekszárdi kir. üg-yészség. Vezető: dr. Gaál Dezső. 
Járásbíl'óságok: Szeks.zárd. elnök: WachtllJ' Károly. 
Bonybád, elnök: O;arnói Pál. Dombóvár, vewtő: rlr. 
Gebbardt Antal, II. fiz. cs. jell. fell'. kir. járáSIbÍró. 
Dunaföldvár. elniik: dr. Zsigmond Albert. Gyönk , 
elnök: dr. Végh János. Pak.." elnök: Kenedi Károly, 
J'I'I. f . cs. jell. Tamási, vezető: dr. Barátby Ferenc 
kir. ~árásbíró. 

Szekszárdi kir. törvényszék kirendeltsége Baja. 
Vezető: dr. László Sándor tvszéki tanácselnök. 

Szekszárdi kir. ügyészség kirendeltsége Baja. 
Vezető: Gramling Kornél, III. f. <'s. jell. fell'. ügyész. 
ségi alelniik. JárásbiróságOk: Baja, Alnnk: Nagy 
Miklós, Bácsalmás. elnök: dr. Weichart Rezső. 

Szegedi kir. ítéIíltábla. Elnök: dr. Láng.Miticzky 
Ernő. 

Szegedi kir. főügyész: dr . . Zombory Jenő. 
Gyulai kir. törvényszék. Elnök: Szakolczay Lajos, 

kúriai bírói c. 
Gyulai kir. ügyés~ég. Elnök: dr. Tompa Gyula. 

JárásbíróságOk: Gyula, elnök: Jakó János. Béké<;. 
elnök: Bak.kay Gyula. Bék·éscsaba. elnök: Berényi 
Antal, III. f. cs. jell. Gyoma. elnök: Záhonyi Ala. 
dár Orosbáza, elnök: dr. Endes Gábor, ITI. f. cs. 
jell: Szarvas, vewtő: dr. Aszódi Imre, II. 'fo cs. 
iell. felr. ,kir. járásbíró. Szegbalom. vezető: dr. Nagy 
Ferenc, II. f. cs'. jell. fell'. járá",bíró. 

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

Szegedi kir. ügyésZSég. Elnök: dr. Tarajossy 
Béla. Járásbíróságok: Szeged, elnök: Para,szkay 
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Gyula. III. t. cs. jell. Battonya, elnök: dr. Putnoky 
IIflklóq. Csongrád. elnök: Forgó Ferenc. Hódmezővá. 
sárbely, elnök: Bodnár Gábor. Makó, elnök: BrGmmer' 
ödön. Szentes, elnök: Lukács Ignác, III. f. cs. jell. 

Országos bírósági velt'yészeti intézet. VegYészek: 
dr. Fridli Rezső és vitéz Rafl'ay Béla . 

Az 1890:XI. t.·c. alapján alakított .. Igazsált'ügy! 
orvosi tanács". Elnök: dr. Verebélyi Tibor egyet. ny. 
r. t. Alelnök: dr. Oláh Gusztáv belyettes államtitkár, 
a Lipótmezei AlI. Elme· és Ideggyógyint. igazgatója. 

1\1. kir. KözigazgatásI bíróság. Elnök: Puky 
Eool'e. Másod~iJlök: Szentgyörgyvölgyi Széll -Tóme!. 

23* 
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, , Vár.megyék. 
Abaúj-Torna vármegye. Székhelye: Szikszó. 

Főispán: Dr. Patay Sámuel: alispán: Szent
Imrei Pál; főjegyző: dr. Szilvás sy Lajos. Foszol· 
gabírák: Gönci j. Borsos Andor; Szikszói j. Cse
ley Ferenc; Abaúj szántói j. dr. Boros Dezső: 
Encsi j. báró Günther Sternegg Géza: Bodva
szilasi j. Fáy Ba,rnabás. 

Arad vármegye. L. Csanád-Arad-Torontál 
közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyéket. 

Baranya vármegye. ,Székhelye: Pécs. Főispán: 
gróf Szapáry Lajos dr.; alispán: Fischer 
Béla; főjegyző: Hoffer Kálmán. Főszolga
bírák: Baranyavári j. székhelye: Villány, Tóth 
Dezső: Hegyháti j. székhelye: Sásd, dr. Blasko
vich Iván; Mohácsi j. Német Károly; Pécsi j. 
dr. Szivér István; Pécsváradi j. dr. vitéz 
Horváth István; Siklósi j. dr. Lieber Ferenc; 
Szentlőrinci j. Bognár Gyula. 

Bács-Bodrog vármegye. Székhelye: Baja, 
Főispán: dr. bonyhádi Perczel Béla; alispán: 
dr. Szabovlyevits Dusán: főjegyző: Scherer 
Rezső. Főszolgabírák: Bácsalmási j. Koller Osz
kár; Bajai j. dr. Zsigmond Gyula; Jánoshalmai 
j. Kuluncsics Viktor. 

Békés vármegye. Székhelye: Gyula. Fő
ispán: Korossy György: alispán: dr. Márky 
Barna; főjegyző: dr. Pánczél József. Főszolga
bírák : gyulai j. dr. Vangyel Endre: Gyomai j. 
dr. Pálka Pál; Békési j. Moldoványi János; 
Szarvasi j. dr. Schauer Gábor; Orosházai j. dr. 
Kiss László; Szeghalmi j. dr. Tóth Béla. 

Bereg vármegye. L. Szatmár-Ugocsa-Bereg 
közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyé
ket. 
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Bihar vármegye. Székhelye: Berettyóújfalu. 
Főispán: Báró Vay László: alispán: dr. Fráter 
László: főjegyző: dr. Molnár Imre. Főszolga
bírák: Biharkeresztesi j. Frankó Endre; Derecs
kei j. dr. Marjay Barna: Berettyóújfalui j. vitéz 
dr. Nadányi János: Sárréti j. székhelye: Bi
harnagybajom, dr. Erőss István: Cséffa-nagy
szalontai j. székhelye: Sarkad, Zih Károly; Szé
kelyhidi j. székhelye: Nagyléta, dr. vitéz Mis
kolczy Hugó. 

Borsod-Gömör és Kishont vármegye. Szék
helye: Mi~kolc. Főispán: Borbély Maczky Emil; 
alspán: Bónis Aladár: főjegyző: Vadnay László. 
Főszolgabírúk: Miskolci j. Makláry Dezső: Ede
lényi j. dr. Várnay Bertalan; Mezőkövesdi j. 
Szentiványi Ferenc: Mezőcsáti j. Zombody Zol
tán: Sajószentpéteri j . Szepessy Gyula; ózdi j. 
Fekete Bertalan: Putnoki j. Lukács Endre. 

Csanád-Arad-Torontál vármegye. Székhelye: 
Makó. Főispán: Fáy István: alispán: Tar
nay Ivor: főjegyző: Vertán Endre. Főszolgabí-
1'ák: Központi j. székhelye: Makó, Nagy Gyula; 
Battonyai j. Kovács Ágoston;' Mezőkovácsházai 
j. Vásárhelyi Sándor; Eleki j. Antalffy Lajos; 
Torontáli j. székhelye: Kiszombor, Kászonyi 
Richárd. 

Csongrád vármegye. ISzékhelye: Szentes. Fő
ispán: dr. Farkas Béla; alispán: dr. Csergő 
Károly; főjegyző: Dobay Andor. Főszolgabírák: 
Csongrádi j. (székhelye: Kistelek) Fekete László; 
Mindszenti j. Szőke Sándor; Kiskundorozsmai j. 
dr. Dózsa István. 

Esztergom vármegye. L. Komárom-Eszter
gom közigazgatásilag egyelőre egyesitett várme
gyéket. 

Fejér vármegye. Székhelye: Székesfehérvár. 
Főispán: gróf Széchenyi Viktor; alispán: dr. 
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Havranek József; főjegyző: Halász Géza. Főszol
gabírák: Sárbogárdi j. Kenessey Gyula; Móri j. 
dr. Wenczel József; Adonyi j. Meszleny Béla; 
Váli j. HalassY' Tibor; Székesfehérvári j. dr. Je
szenszky Antal. 

Gömör-Kishont vármegye. L. Borsod-Gömör 
és Kishont közigazgatásilag egyelőre egyesített 
vármegyéket. 

Győr-Moson-Pozsony vármegye. Székhelye: 
Győr. Főispán: Felsőőri Nagy Pál; alispán: 
Slk!ultéty 'Miklós; főjegyző: dr. 'lJelbi'sz Miklós. Fő
szolgabírák: Pusztai j. székhelye: Győrszentmár
ton: Paulik Miklós; SokoróaljaU. székhelye: Tét, 
Tóth Gyula; Magyaróvári j. Polniczky Lipót; 
Tósziget-csilizközi j. székhelye: Győr, dr. Cse
mez Béla. 

Hajdú vármegye. Székhelye: Debrecen. Fő
ispán: Báró VlaJY László; alispán: Rásó 
István; főjegyző: dr. Nábráczky Béla. Főszolgar 
bírák: Központi j. székhelye: Debrecen, dr. Ethey 
László; Hajduszoboszlói j. székhelye: Püspök
ladány, dr. Lessenyei István. 

Heves vármegye. Székhelye: lEger. Főispán: 
dr. Hedry Lőrinc; alispán: dr. Okolicsányi Imre; 
főjegyző: Hevesi Gusztáv. Főszolgabírák: Gyön
gyösi j. dr. Gröber Ferenc; Egri j. dr. Szabó 
Gyula; Pétervásárai j. Miklóssy Aladár; Hatvani 
j. dr. Kékesy Dezső; Tiszafüredi j. dr. Ficzere 
Jenő; Hevesi j. Tömösváry János. 

Hont vármegye. !L. !Nógrád-Hont köz igaz ga
tásilag egyelőre egyesített vármegyéket. 

Jász-N agykun-Szolnok vármegye. Székhelye: 
-Szolnok. Főispán: Borbély György; alispán: 
Alexander Imre; főjegyző: Vadász Károly, Fő
szo~gabírák: Tiszai alsó j. székhelye: Tiszaföld

.var, Patrubány István; Tiszai felső j. székhelye: 
Kunhegyes, Back Andor; Jászsági alsó j. szék-
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helye: Jászapáti, üresedésben; Tiszai kö
zép j. székhelye: Törökszentmiklós, dr. Muhoray 
Károly; Jászsági felső j. székhelye: Jászberény, 
dr. Koller Andor; Központi j. székhelye: Szolnok, 
Schefcsik István. 

Komárom-Eszt'ergom vármegye. Székhelye: 
Esztergom. Főispán: Dr. Lingauer Sándor; alis
pán: Palkovics László; főjegyző: Karcsay Miklós. 
Főszolgabírák: Tatai j. Troykó Béla; Gesztesi j. 
székhelye: Komárom, Reviczky István; Eszter
gomi j. Reviczky Elemér. 

Moson vármegye. L. Győr-Moson-Pozsony 
közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyé
ket. 

Nógrád-Hont vármegye. Székhelye: Balassa
gyarmat. Főispán: dr. ~oldos Béla; alispán: dr. 
Baross József; főjegyző: dr. Csonka György. 
Főszolgabírák: BalaISSagyarmati j. dr. Sáska 
Dezső; Salgótarjáni j. Veress Zoltán; Szécsényi 
j. Kacskovics Sándor; Sziráki j. Svehla Elemér; 
Nógrádi j. székhelye: Rétság, Baranyai Tibor; 
Szobi j. Keve Károly. 

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye. Székhelye: 
Budapest. Főispán: dr. Preszly Elemér; alispán: 
dr. Erdélyi Lóránd; főjegyző: Ney Géza. Fő
szolgabírák: Abonyi járás Vosits Jenő; Kis
kőrösi járás Melczer Gyula; Központi járás 
székhelye: Budapest dr. Révész Béla; Aszódi j. 
dr. Perczel Miklós; Váci j. dr. Horváth János; 
Gyömrői j. Meskó Rudolf; Alsódabasi j. Szánthó 
Pál; Nagykátai j. dr. Hofer Ferenc; Monori j. 
Kopa Károly; Ráckevei j. Kiss Tibor; Kiskunfél
egyházai j. Szabó Dezső; Kalocsai j. Szentpétery 
Lajos; Dunavecsei j. Beniczky Péter; Biai j. 
Totth !Kálmán; Pomázi j. dr. Zboray Géza; Gödöl-
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lői j. dr. vitéz Endre László; Kunszentmiklósi j. 
dr. Markó Jenő. 

.. . Pozs0I!Y. vármegye. L. Györ.,Moson-Pozsony 
kozlgazgatasllag egyelőre egyesített vármegyé
ket. 

". S~mogy ,vármegye. Székhelye: Kaposvár. 
Fotspar:: gr~f SZlI;páry "Lajos dr.; alispán: 
Stephalcs Pal; to}egyzo: br. Weissenbach 
I,:án. Fősz~lg.abírák:, B~rcsi j. ifj. Boronkay 
Karoir; Igal~ J. dr. Balvanyossy Tibor; Tabi j. 
dr. Kls.s .Emll; Le~gyelt?ti j. dr. Begedy Péter; 
Marcah J. dr. Szaghmelster Pál; Szigetvári j. 
dr. Perczel Győző; Kaposvári j. Barcsay Akos' 
Csu~gói j., Haám Lajos; Nagyatádi j. dr. ;yité~ 
Kovacs Denes. 
. ,Sopron vármeg~e. Székhelye: ,Sopron. Fő
tSpan: d:. vitéz Simon Elemér; alispán: Gévay 
"-' o!f La~os; főjegyző: Högyészy Pál. Főszolga
b~mk: . .c.~epregl j. Balogh Dénes; Kapuvári j. 
GIC~~ odon; .C~ornai j. dl'. Molnár Elemér. Sop
rom J. dr. CZIllmger József. 

~zabolcs-Ung vármegye. Székhelye: Nyír
egyhaza. Főispán: dl'. Mikecz ödön' alispán' 
Virányi Sándor; főjegyző: dr Mike~z László' 
F.Ő~zolga.bí?·ák: Dadallelső j. ,~zékhelye: Gáva; 
vlte~ MIko ~~rtal~n j Dadai alsó j. székhelye: Ti
sz~lok, dr. vItez. Lazar Ferenc; Nyírbogdányi j. 
szekhelye: Kemecse, dr. Karsay Ödön' Kisvárdai 
j. d;. Bo:bél~ ~ánd~r; Nyírbaktai 'j. Kubinyi 
Zoltan; TIszaI J. szekhelye: Mándok Nozdro
viczky ,P,~l;. Nyírbátori j. ErdőhegyI Ferenc; 
~ag~kallol J. dr; Gergelyffy András; Ligetaljai 
J. szekhelye: NYIradony, dr. Kálnay Zoltán. 

Szatmár-Ugocsa-Bereg vármegye. Székhe
Iy~: Mátészalka. Főispán: pécsujfalusi Péchy 
MIklós Szabolcs; alispán: dr. Streicher Andor' 
főjegyző: dr. Boér Endre. Főszolgabírák: Máté~ 
szalkai j. Madarassy István; Csengeri j. Szu-
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chányi László; Fehérgyarmati j. Szabó Tibor; 
Vásárosnaményi j. dr. Kozma György . 

Tolna vármegye. Székhelye: Szekszárd. Fő
ispán: dr. Bonyhádi Perczel Béla; alispán: 
Szévald Oszkár; fője.gyző: dr. Hagymássy Zol
tán. Főszolgabírák: Tamási j. dr. Szabó Elemér; 
Simontornyai j. székhelye: Gyönk, Reich Osz
kál'; Dunaföldvári j. székhelye: Paks, Polgár 
István; Völgységi j. székhelye: Bonyhád, dr. 
Kurz István; Dombóvári j. Kenézy László: Köz
ponti j. székhelye: Szekszárd, Szongott Edvin. 

Torontál vármegye. L. Csanád-Arad-Torontál 
közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyéket. 

Ugocsa vármegye. L. Szatmár-Ugocsa-Bereg 
közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyéket. 

Ung vármegye. L. Szabolcs-Ung közigazgatá
silag egyelőre egyesített vármegyéket. 

Vas vármegve. Székhelye: Szombathely. 
Főispán: dr. Ostffy Lajos; alispán: dr. Hor
váth Kálmán; főjegyző: Vidos Arpád. Főszolga
bírák: Celldömölki 'j. dr. Gerlics Elek; Körmend
németújvári j. székhelye: Körmend, dr. Tulok 
Lajos; Sárvári j. dr. Polczer Dezső; Szent
gotthárd-mul'aszombati j. székhelye: Szentgott
hárd, dr. Kiss Elemér; Szombathelyi j. dr. Szücs 
István; Vasvári j. dr. Tulok József. 

Veszprém vármegye. Székhelye: Veszprém. 
Főispán: dr. Kenessey Pongrác, alispán: dr. 
Horváth Lajos; főjegyző: dr. Porubszky Elemér. 
Főszolgabírák: Veszprémi j. dr. Szalóky József; 
Pápai j. dr. Jerffy József; Zirci j. dr. Sült La
jos; Devecseri j. Belák Endre; Enyingi j. dr. 
Buda István. 

Zala vármegye. Székhelye: Zalaegerszeg. 
Főispán: Gyömörey György; alispán: Bődy Zol
tán; főjegyző: dr. Brand Sándor. Főszolgabírák: 
Zalaegerszegi j. dr. Skublics ödön; Sümegi j. 
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Szilágyi Dezső; Keszthelyi j. dr. Huszár Pál' Ta
polcai j. Polgár Ferenc; Nagykanizsai j. Laub
haimer Alán; Alsólendvai j. székhelye: Lenti, dr. 
Vízkelety Árpád; Zalaszentgróti j. dl'. Schmidt 
Jenő; Balatonfüredi j. dr. Mesterházy Ferenc; 
Letenyei j. dr. Czigány János; Pacsai j. dr. Hor
váth Vilmos; Novai j. Balogh Endre. 

Zemplén vármegye. Székhelye: Sátoralja
újhely. Főispán: Betöltetlen; alispán: Bernáth 
Aladár; főjegyző: dr. Mizsák József. Főszolga
bírák: Tokaji j. Fejér Andor; Sárospataki j. dr. 
gróf Hoyos Viktor; Szerencsi j. Gosztonyi István; 
Bodrogközi j. székhelye: Ricse, Báró Bornemissza 
Miklós. 

Remington Irógép Rt. 
• 

Budapest, VI., Andrássy-út 12 .• 
Kérjen árajánlatot és diJtalan bemutatást! 
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Törvényhatósági jogú és megyei 
városok. 

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

Sándor. 
3, Békéscsaba megyei város. Pm.: Dr. Jánossy Gyula. 
4. Budapest székesfőváros. Pm.: Dr. Sipücz J euő. 
5. Budafok megyei város. Pm.: Dr. Zábo1'3zky Nándor. 
6. Cegléd megyei város. Pm.: Dl'. Sárkány Gyula. 
7. Csongrád megyei város. Pm.: Csemegi Gyula. 
8. Debrecen thj. város. Pm.: Vásál'Y István. 
9. Eger megyei város. Pm.: Dr. 'frakk Uéza. 

10. Esztergom magya i város. Pm.: Dr. Glatz Gyula. 
ll. Gyöngyös magyei város. Pm.: Dr. Puky Arpád. 
12. Győr thj. város. Pm.: Dr. 8zauler Ferenc. 
13. Gyula megyei város. Pm.: Dr. Vargha Gyula. 
H . Hajduböszörmény megyei város. Pm.: Dr. Szálkay 

Antal. 
15. Hajduhadház megyei város. Pm.: Dr. Veszprémy 

Zoltán. 
16. Hajdunánás megyei város. Pm.: Dr. Pénzes Mihály. 
17. Ha.fduszoboszló megyei város. Pm.: Dr. Márton 

Gábor. 
18. Hódmezővásárhely thj. váro~. Pm.: Dr. Soós István. 
19. Jászberény megyei város. Pm.: Dr. Fricdwalszky 

Ferenc. 
20. Kalocsa megyei város. Pm.: Betöltetlen. 
21. Kaposvár megyei város. Pm.: Dr. Vétek György. 
22. Karcag megyei város. Pm.: Dr. Hajnal István. 
23. Kecskemét tbj. város. Pm.: Dr. Zimay Károly. 
24. Kiskunfélegyháza megyei város. Pm.: Dr. Tóth 

Ist\'án . 
25. Kiskunhalas megyei város. Pm.: Dr. Fekete ImrI'. 
26. Kispest megyei város. Pm.: Dr. Molnár József. 
27. KisujszáUás megyei város. Pm.: Dr. Gaál János. 
28. Komárom megyei város. Pm.: Dr. Alapy Gáspár 

kormo főtan. 
2~. K6szeg megyei város. Pm.: Dr. JambrHs Lajos 

kormo főtan. 
30. !\Iagyaróvár megy ei város. Pm.: Dr. Szaltler 

János. 
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31. Makó megyel város. Pm.: Dr. Niekelszky Józ~ef 
32. Mezötúr megy ei város. Pm.: Spett Ernő. 
33. Miskolc thj. város. Pm.: Ilodobay Sándor. 
34. Mobács mcgyei város. Pm.: Dr J\Iargittay Lajos. 
35. Nllgykaniz~a megyel város. I'm.: Dr. Králky 

István. 
36. Nagykőrös megyai város. Pm.: Dezső Kázmér. 
37. Nyíregyháza megyel város. Pm.: Dr. Benes 

Kálmán kormo fötan. 
38. Pápa magyol város. Pm.: Betiiltetlen. 
39. Pestszcntensébet megyei yáros. Pm . : Dl" Chikán Béla. 
40. Pécs thj. város. Pm: Dr. Nenuvich Andor. 
41. Uákospalota megyel város. Pm.: Cserbll Elemér. 
42. Salgótarján megy ei város. Pm.: Dr Förster 

Kálmán. 
43. Sátoraljaújhely megyel város. Pm.: Dr. Orbán. 

Kálmán. 
44. Sopron thj. YIÍJ·OS. Pm.: Dr. Thurner. Mi~ály. 
45. SzcA"ed thj. város. Pm.: Dr. Somogyi SZilveszter. 
46. Szekszárd megyel város. Pm.: Dr. vitéz Vendel 

István. . 
47. Szentendre megyel város. Pm.: Dr. Starzslllszky 

László. 
4S. Szentes megyei város. Pm.: Dr. Nógyessy Imre . . 
49. Székesfehérvár thj. város. Pm.: Dr. Csitál'Y G. Emil. 
50. Szolnok megyei város. Pm.: Dr. 'l'ótb ,!'amás. 
51. Szombathely megyel város. Pm.: Dr. Ujváry Ede. 
52. 'l'úrkeve megyei váro~. Pm.: Dr. Győr[[y Sándor. 
53. Ujpest megy ei ,-áros Pm.: Semsey Aladár. 
54. Vác megyel város. Pm.: Dr. Krakk'er Kálmán. 
55. Veszprém megyel város. Pm.: Dr. Berky Miklós. 
56. Zalaegerszeg megyel város. Pm.: Dr. Czobor 

Mátyás. 

38 éve 

Fényképezőgép és 
cikkek, látcső, 

szemüveg és hő
mérők, rádIókészü

lékek (csere) 
Megkönnyífett fizetési 
feltételek. Eredeti gyári 
árak. Kérje - legúJabb 
gyári árjeg}'Zékiinket. 

Hatschek és Farkas 
Budapest 

drássy-úl 31, VII, Rákóczi-út BO. 

angol 

THE CHAMPION 
kerékpárokat · mé
lyen leszállít va; 20 
pengös havi részlet
re_ kerékpáralkat. 
részeket bármely 

, gyártmányú kerék-
párhoz nagybani eredell gyári árban szállilunk. Külső 
gumi 5.80 P, belső 1.80 P, pedál vagy lánc 2.80 P csengő 
60 fillérWI feljebb. Új kerékpárok 120 pengőlől' feljebb. 

Elsőrangú Central Bobln sülyesztös, golyón szaladó 
varrógépekot havi 20 pengős részletre szá illiu nk I 

LÁNG JAKAB ÉS FIA 
kerékpár., varrógép. és guminagykereskedés 

Budapest, VIII., József-krt 41. Alapítva 1869 
Árjegyzék 1000 képpel ing~en, de kiemelendő, hogy miről 


