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A m. kir. csendőrség 
illetményeinek változása. 
A m. kir. csendőrség tényleges swlgála1lban 

álló tagjainak az illetményrendszerét <az 1930. 
évi XXVI. t .• c. és az annak végrehaj'tása tár
gyában ldadott 1930. évi 3260 M. E. számú kor
mányrendel~t (75.000/VI. b.-1930. számú bel
ügyminiszteri körrendelet) állapítütta meg. (Kö
zölte az 1931. évi csendőrség! Zisebkönyv.) Az 
illetnnények öss21eg<! - az államháztartás pénz
ügyi helY21etéhez képes"t - többször váltowtt. 

Ebben az ismertetésben a jelenlegi l,lletmény
kiszabat van feltüntetve, figyeloemme1 az 1937. 
évi 7.000 M. E. számú kormányrendelet (közzé
téve az 1937, éVI 23. számú Csendőrségi K:öz
lönoyben a 282.300/VI. b.-1937. számú belügy
mindszteri kJörrendelettel) és más, ,az illetmé
nyEIkre vona1lkozó belügy;miIl1!'szteri rendele':.ek 
ha tároZimrányaira. 

Ha az 1,tt kÖ7Jöltaket az 1931. évi csendőrségi 

zsebkönyvben e!őjegyezzük, az 1938. évi január 
l~'töl érvényben levő illetményszabályok össze
foglalását kapjuk, a "Ruházat" kivételével, me
lyet az 1932. éVI csendőrségi zsebkönyvben ismer
tetett "Ideiglenes ruhagazdál>kodási utasítás" tar
talmaz, figyelembevéve az időközben történt 
v ál to7Jbatásokat. 
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I. 
Rangosztáh,ba soroló havidiJasok (tisztek) 

illetmény ei. 
(1931. évi Cs. Zsk. 279. oldaol.) 

A m. kir. csendőrség rangosztályba Soroló 
ha vi,díj asainaJk (tisztek) rendszeres államdó illet
ménye a 28r2.300/VI. b.-1937. számú belügy
miniszteri :körrendelet SZerint a következő: 

Havidíj, csendőrségi pótdíj és tisztiszolgaváltság. 
(279-282. oldal.) 

---

I I 
» I I Havi kiszabat § dl '" ::Ei -ol 

:;:o~ baVi_/csend.- ~.~ "" N 
N 

Ö"" » 
Rend- "" ~ 

I ~~ I 
<ll 

fokozat I~ ". díj őrségl "'.d 'öij 
;j ld OS I pótdíj O ","" ol 
p:: ::r: pengő .- :> ::E Eo< 

_!!.!:.jAltábOrnagy 1 844'-1 116'- 960'--1 P 10'50 

IV. Tábornok 712'50 97'- 809'50 ~ ----
l 541'- 114'50 655'50 = V. Ezredes ------- ol 

2 505'- 85'- 590'- o. 
------ I 

1 384-50 136'- 520'50 ,:... 
VI. Alezredes .... 

2 325'- 145'- 470'- ---
VII. Örnagy 

1 314'50 136:- 450'50 

2 277'- la9'- 416'-

1 l4650 131'50 378.-

VIII. Százados 2 227'50 
<o 

124'50 352'- "" Q 

3 206'- 120 - 32ti·- <ll 
o. 

1 202'- 96'50 29850 o .,., 
- ------ .... 

I IX. Főhadnagy 2 186'nO 86'- 272-50 .... 
3 161-50 93'- 254'50 -- ------

1~IHadnagy I' 154'- 74'50/22850 
~áSZIÓS • 133'50 64'- 197'50 
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Korp6tdíj. 
(1931. évi Cs. Zsk. 286. oldal.) 

» KisZibat egy hónapr" ;;; 

~~ Rendfokozat Fokozat 

~ p e II g ö 

I 1 42'-
VI. Alezredes 

2 25'-
--

1 2;)'50 
VII Örnagy ---

2 21--
--

VIII I Százados I 21'50 

A 'korpótdíj cSaJk azoImáI számít a nyllg
díjba, akiket 

a) a szolgálatban valósággal eltöltött neg'l
ven év után, vagy 

b) életük hatvanad!k évének >betöltése után, 
vagy 

e) mint mind€'nnemű 'szolgálatra ail.kaJlmat
lanokat felülvizsgálJat útján helyeztek nyugállo
mányba. 

Ahavidíj, csendőrségi pótdíj, tisztiszolga
váltság és korpótdíj iUetékességére, felszámítá-
6ára stb. vonatkozó és az 1931. éV'! csendőrségi 
zsebkönyvb~n ismertetett egyéb s?J!lIbáJlyok érvény
ben maradbal{. 

Családi pótlék. 
(1931. éVI Os. Zsk. 282. oldal.) 

A családi pótlékra vonatkozó és az 1931. évi 
csendőrségi 2Jsebkönyvben ismertetett szabályok 
érvűnyben vannak, a követ~ező eltéréssel: 
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a családi pótlék összege a rangosztályoo 
soroló havidíjas 'közös háztartásban élő fel~ 
sége után havi 6.- pengő; 

igényjogosult első két gyermek után egyen
kint havi 12.- pengő; 

a harmadik és a hármon felüli gyermekek 
mindegyIke után, ha igény jogosultak, havi 18.
peng~. Ha a családi pótlékl'a v·aló igény fd
tételemek megfelelő gyermekek számában válto
zás áH be, a családi pót}.éJ!c összegét újbó1 kell 
m,egállapíóani és pedig oly!képpen, hogy az első 
ket gye~mek után egyenkint havi 12.- pengő, a 
har:nadlk és a hármon felüli gyermekek után 
pedig egyenkmt havi 18.- pengő csaJádi pót
loéJk jár. 

A törvényes feleség után a családi pótlék 
abban az esetben is il1eték€s, ha a fcJeségnek ön
álló jövedelme vagy keresete van. Ha azonban 
a rangosztályba soroló havidíjasnak a vele 'kö
zös háztartásban élő felesége állami, vagy a 
ílyugellátás szempontjából az állammal visw
n<>ssá.gban álló hatóságnál, hivatalnál, intézetnél 
vagy intézménynél stb. tényleges szolgálatban 
áll, vagy azoktól ellátásban részesül, részére a 

. felesége után családi pótlék nem jár. 
Az előbbl bekezdésben említdtt esetben a 

férj köteLes az i1letményekat számfejtő hi'vataJI
nak ('gazdasági hi'VataInak) k,é,<;edelem nélkül 
bejelenteni, hogy felesége az előbbiekben meg
határozott szolgálatba lépett. 

Az 1927. évi XIV. t.-c. alapján elnyert a 
közszolgálati alkalmazottak gyerme'keinek tanul
mányi állami ösztöndíja a családi pótlék illeté
kességét nem érinti. 

A közöS háztartásban élő törvényes feleség 
után iIIetékes családi pótlékot annak a hónap-
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nak az el'Sejétől kell folyósítaru,amelyben a férj 
a házasság megkötését bejelenti. 

Gyermek !Születése esetén, a születésnek 30 
napon belül történt bejelentése után a családi 
pótlek már annak a hónapnak elsejétől kJezdye 
jár, amelyben a gyermek született. 

Az újszülött gyermek születésének 30 nap 
után történt bejelen:tése esetén at'lonban aJ családi 
pótlékot csak a bejelentés napját köv'ető hó else
jétől lehet felszámítaru. 

"Egyéb" családtag után családi pótlék enge
délyezése iránt előterjesztendő kérelenmek a kö
vetkező adatokat kell tartalmaznia : 

L hogy a figyelembe venni kért családtagot 
minden más támogatás nélkül kizárólag és ál
landóan a kérelmező maga tartja el és hogy 
vele közös háztartásban él; 

2. hogy a figyelembe venni kért családtag 
telj esen munka- és keresetképtelen ; 

3. !hogy mind a kérelmező maga, mind fele
sége, valamint a figyelembe V'enni kért család
tag teljesen vagyontalan; 

4. hogy sem a kérelmezönek magának tény
legességi illetményein felül, sem a figyelembe 
venni kért családtagnak nincsen külön jöve
delme, vagy keresete, s hogy ez utóbbi nyug
díjat, kegydíjat, vagy bármely címen ellátást 
nem éLvez; 

5. hogy a kérelmező háztartás:.íban nincs 
más önálló keresetű családtag; 

6. hogy a figyelembe venni kért családtag
nak más olyan - a kérelmezőnél közelebbi -
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rokona vagy hozzátartozója nincs, aki az illető
nek eltartására elsősorban lenne kötelezhető. 

Az 1., 3., 4., 5. és 6. pontban feLSOl'olt fel
tételeket helyhatósági (községi elöljál'ósági) bi
zonyítvánnyal kell igazolni. Ezeknek a feltéte
leknek az igazolását egy bizonyítványba is össze 
lehet foglalni. 

A 2. pont alattiakat külön köw.atósági 
(honvéd_, csendőrorvosi) bizonyítvánnyal ikell 
igazolni. 

Ha a figyelembe venni kért családtagnak 
(édesatyának, édesanyának) folyamodón kívül 
több gyermeke is van, akkor valamennyinek a 
vagyoni és kereseti viszonyait helYható.sági bi
zonyítvánnyal szintén igazolni kell. 

A családi pótlékot sem kincstári, sem ma
gánkövetelés vagy tartozás fejében nem lehet 
lefoglalni. 

A családi pótlékra való igényt nem lehet 
átruházni és nem lehet elzálogo.sítani. A gyer
mek után élvezett családi pótlék azonban tartás
díjként, esetleg egész összegében LS, végrehajt
ható, de csak olyan családtagok után, akik után 
a bíróság tartásdíjat ítélt meg. 

II. 
Legénységi állomány ú egyének illetményei. 

Az 1931. évi csendőrségi zsebkönyvben adott 
ismertetés (287-292. oldal) érvényes a túloldah 
eltéréssel : 
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Kimutatás 

a m. kir. csendő1'ség legénységi állornányú egyé
neinek havizsold és csendőrségi p6tdíjár6l. 

I Havi kiszabat I 
" '" <1> 

't:l "',- ~ 
ftendfokozat O~ havi I csend. , 

<1>;>-

'" .~ ~ "" zsold örs égi gj-" oc 
'" ;.-'" pótdij :o 'o,; "'o <1> 1:;-

P e n ő ::;; g 

1 170'- 70 ' 20'-- ----- ---
Alhadnagy z 160'- 70'- 230'-

- ---------
3 150'- 70'- 220'-- - - --- ---
l 140 '- ,40'- 180'-- --- ---

T,szthelyettes 2 125',- 40 - 165'-----------
a l 105". 45'- 150'-

l 90'- 40'·, 130'-
rörzsőrmes ' er ----

2 80 '·· 40'- l~O'----------
Örmes!pr 70'- 35'- 105 '---- - - - ---

I Csendőr 
1 65'- 20 '40 85'40 - ---------

, . Pr. bacsendór 

2 60'·· 20'40 80'40 ---------
50 '- 50'--

Élelmezési pénzátalány. 

(1931. évi Cs, Zsk. 289--290. oldal.) 

Az élelmezési pénzátalány rend- és f izetési 
f okozat(}k szerint van m~állapítva, a következő 
kiszabatban: 
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~ Ho.' "=b" 
Rendfokozat ] ~ Buda· II Vidéken Megj~gyzés 

~ ~ pesten 
~o 
:t;- p e n g II 

l 45'- 40'-

Alhadnagy 2 45' ...' 40'-

3 40'- 35'-

l 65 '- 6U'-

l'i~zl\lelydtes 2 65 '- 60'-

3 55'- 50'-, 

1 60'- 55'-
Törzsllrmester 

2 55'- 50 ' -

Örmester 55'- 50'--

1 5960 54'60 
Csendőr 

2 4U'60 39'60 

Próbacsendőr 30'- 30'-

Családi p6tlék. 
(1931. évi Cs. Zsk. 29 ()..-.,292. oldal.) 

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

az alhadnag-yok igény j ogo.sul t első két gyer· 
meke után egyenkint havi 13,60 pengő, a har· 
madik és a hármon felüli gyennekek mindegyi~{e 
után, ha igény jogosultak, h avi 18.- pengő; a 
t öbbi legénységi állományú csendőr egyén igény_ 
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E g Y b a v i I a k b é r-

i Rendfokozat 1. II 2, II 3, I ~ Il----~----~----~ 
o/) lakbérosztályba tartozó 

~ uj I b) II aj I /» II aj I t~ 

1--_ _ _ ~ 1-2-11-'2-1 1 236'51 190'05 212'90 168'97 189'21 
- 1- 1-- - -1----

III. Altábornagy 
:--

IV, Tábornok 
I--

I~ 
Ezredes 

VI. Alezredes 
f----
VII, Örnagy 
-
VIII, Százados 
f----

IX, Főhadnagy 

T Hadnagy és 
Xl. zászlós 

Alhadnagy és 
tiszthelyettes 

Törzsőrmes ter 
és őrmester 

Csendőr és 
próbacsendőr 

Egy istállóért egy 
tiszti ló számára 

(egy tiszti ló 
állásért) 

Egy kocsiszínért 
egy tábornoki 
kocsi számára 

194'27 219'61 174'87 197'6 155'40 175'72 
- - - I--I----If----I:--
160'46 190'05 144'44 171'0 128'41 152'03 

----I- ---If--- -I----
143'59 177'4( 129'26 159'6! 114'84 141'91 

126'73 143'59 114'- 129'2f 101'35 114'84 

101'35 126'7 nt'23 114'- 81'03 101'35 
I--- - - - ----I----H----I----

75'97 92'9 68'38 83'5ti 60'79 74'29 
1--- 11----111---- - - I----; 

67'54 75'97 60'79 68'3 54'05\ 60'7U 
1------

"OS "''' I "-58 ~ "--I 'Nl 

45'91 5,l 'O! 41'25 49'5! 3666 44'

!----jJ----I----III------
40 ~3 1 45-91 36'33 41'2! 32-25 36-66 

29'75 26'75 23'75 

16'08 H50 12'91 
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illetmény az 

4, 5, 6, 
Megjegyzés 

állomásokon pengő értékben 

aj b) II aJI b) o) b) 

147'81 165'5 __ ~ 126'73 ', 141'91 105'57 118'2~ ;1 j Az a) alatti téte-

136'-~ 116'53 131'79 97'13 109'7j ~~~ k:~~~~:~b 
112'31 133-01 9(;'291 114'- 80'19 94'99 ~~~e~~b~~t1~~I~~ 

I 
~ és a nŐ\Jenel<. h 

100'51 124'1 86'17 106'41 71'76 88'701 (b) aiaiti téte lek 
____ ' ___ --' 1"---_:- -=--:3 a bArom vagy 

88'70 10051 75'971 86'17 63'32\ 71'76

1 

rfd~á~ó~?~~ éf~~ 
--1----- zpteben állók ré-

"-91 ss-" 160-"1 75'U7 50'67 63-32 szér e ill eték e-
__ 1_ -- 1 sek, 

53-20 65 '0 45'61 55'73 37'95 46'46 

47'30 ---;; 40'48 45'61 33'73 37'95 1 /1~ ( ~ 
- - 1- - -, r, 

38'50 44'91 33' -- 3850 27'50 32'08 

----1--1-1--.---- 11' 1\ ... 1'l.~~ ""V0 
32'U8 38-50 27'50 33'- 22 91 27'50 V , 
---I---H---I---lf---I---~II 

20'16 22-11 1 ~ 
---~~f---~~I-----~ I Z,~O 

14'83 I l. '/; 11 J 

/~~ 
8'- /ZJ I v J) 

28-25 32'08 24'16 2L5O 

20'75 17'83 

11'25 9'66 

I 
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jogosult első két gyermeke után egyenkint h~~ 
12.40 pengő, a ha::madik, és a h~r!'Il0~ feluli 
gyermekek mindegYIke utan, ha IgenyJogosul
tak, havi 16.50 pengő. 

Ha a családi pótlékra való igény feltételei
nek megfelelő gyermekek számában változás, áll 
be, a családi pótlék összegét újból kell megalla.
pítani és pedig olyképpen, hogy az alhadnagyoK 
első két gyermeke után egyenkint havi 13.60 
pengő, a harmadiik és a. hármOOlI felü~~ gye~~ 
kek után egyenkint havI 18.- pengo, a tobbl 
legénységi állományú csendőr. egyén első .. Mt 
gyermeke után egyenkint havr 12.40 pengo, ,a 
harmadik és a hármon felüli gyermekek utan 
pedig egyenkint havi 16.50 pengő családi pót
lék jár. 

Ruházat. 
Az 1932 évi csendőrségi zsebkönyvben is

mertetett "ideiglenes ruhag~zdáLkodá.si, uta
sítás" határozványai szermt, fIgyelembe veve az 
időközben 'történt változtatásokat. 

III. 
Szállásilletmény. 

A Ja'káspénz és a ibútol'bér illetékességére 
nézve az 1931. évi csendőrségi zsebkönyvben (294-
295. oldal) közölt ismertetés érvényes azzal az 
eltéréssel, hogy a lakáspénzeket - lakbér, bú
torbér, istállóbér - előzetes havi részletekben 
'kelJ folyósítani, a 283-284. oldalaikon !közzé
tett táblázatokiban feltüntetett kiszaba;tban. 

A községek közül Mátyásföld az V. lakbér
osztályba soroltatott. 
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Bútorbér. 

BútOl'bér minden állomáshelyen altábornagy
tól őrnagyig egy hónapra 0.42 pengő, százados-
tól zászlósig egy hónapra 0.32 pengő, lakJbérvált
ság élvezetében álló legénységi állományú egyé
nek részére egy hónapra 0.21 pengő. 

Istáll6bér. 

IstálJiÓbér csak azokn:ak 'a rangos7Jtályba 
soroló havidíj.3isoiknak illetékes és engedélyez
hető, akiik szervezetszerűleg 10t'artásra vaJUlJllJk 
köte'lezve, lovat tényleg tartana:k és lovuk ré
szére kincstári férőhely nem biztosítható. 

EZElk az igény jogosultak kötelesek az is'táIl'ó. 
és esetleg kocsiszínbér folyosítáSJának engedélye
zését esetről-esetre a belügyminisztertöl kérni. 

SZOlgálati utazások alkalmával felszámít. 
ható illetmények. 

(298. oldal.) 

Az 1931. évi csendőrségi zsebkönyvben fog
lalt ismel'~etés "Általános határozványok" feje
zetének tizenkettedik bekezdése érvénytelen; he· 
lyette a következők érvényesek: 

"Szolgálati utazások alkalmával vasuton laz 
alábbi kocsiosztályOIk: viteldíjai számítihar.ók fel: 

Belföldön: 

III-V. rangosztályba soro15 haVldíjasoknalk 
az első, a többi rangosztályba soroló havidíja
soknak a második, egyéb csendőr egyén.eknek 
pedig a harmadik kocsiolsztá1y VJiwldíja. 
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Kül!Otdön: 

III. rangosztályba soroló havidíjaooiknak. 
valamint az altálborIllagyi helyet b,)töltő tábor
I1~Oknak az első, a többi rangosztályba :soroló 
ha'V'idíjasoknak a második, egyéb csendőr egyé
neknek pedig a harmadik kocsiosz.tály viteldíja. 

SzemélYI segédtiszti minőségben, elölj ál'ója 
kíséretében szolgál.atilag utazó tisztet ugyanaz 
a kocsi osztály ille:;i meg, mint az előljár0ját. 

Repülőgépet lcizárólag a belü'gymlmsztRr 
előzetes engedélye alapj'án lehet igénybe 'Venni. 
Gépkocsin.a:k személyszállításra való igény~é
teléhez elvileg a belügyminiszter elő~etes engp
délye szükséges. Sürgős és indokol.t esetben azon
ban gépkocS1t előzetes engedély nélkül is igénybe 
l~het venni, de ebben az esetben; ru felmel"Ült 
költségek elszámolására utólagosan kell a bel
ügyminiszter engedélyét kérn!. 

Akik a kincstár által fizetendő térítmény 
ellenében keruvezményes va3úti utazásl'a jogo
"ító arcképes igazolványr.a igényjogosulbak, Va5-

uton való utazásokn'ál telcntet nélkül arra, 
hogy arckép es igawlványukat kiváltották-e, s 
hogy annruk felmutatásával váltottak-e jegyet, 
vagy sem, a kincstár terhére csak a kedvezmé
nyes vikldíj.akat számíthat ják fel. 

Azok után, akik kedvezményes vasÚIti uta
zá sra jogosító arc'képes igazolványra nem igény
jogosultak (csendőr, próbacsendőr) a teljes 
vasútI viteldíj számítható fel. 

A 'kedvemnényes árú vasúti utazásra jogo
sító arcképes igazolvány igénybevételéért az 
áliamvasutak részére járó térítési díj nak az 
igénybevevők által viselendő részét a naptári év 
folyamán teljesített első szolgálati utazásról szer
kesztett utazáSl számadá",ban fel lehelt számítani, 
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tekintet nélkül arra, hogy aZ utazó az első hiva
talos utazásra alkalmával avasuton (Ihajón) 
való IUtazáshoz menetjegyet 'V'áJtott, vagy saját 
szállít.) eszlli:özt v~tte-e igénybe. 

Ezt a térítést azonban nem lehet felszámí
tani, ha a hivata;los utazás helyiérdekű villamos
vasutail, járatain, postajáraton, előfogaton, vagy 
ezek helyett gépkocsm vagy ",ajá.t szá,llító esz
kJizön törOént. 

Legénységi egyének ezt az összeg€lt cs'ak 
olyan, a naptári év folyamán teljesitett első 
szolgálati utazás al'kalmával számíthllitják fel a 
kincstár terhére, amikor 'lrumetjegy váltására 
kötelezette-k (tehát nem átalányozottan utaz
nak) és a szolgálati utJazásnál a~ őket megillető 
kedvezményt a kincstár javára tényleg Igénybe 
is vették 

A kedvezményes áru jegy váltására jogosító 
arC'képes igazolvány kiállítási, vagy meghosszab
bításl (érvényesíresi) díjM a kinicstár terhére 
nem lehet feltszá.mítani. 

A legény:>ég vasúti utazására a felsorolt ha
tározványokOl1 kívül még a követikeozők mérték
adók: 

a szolgálatilag utazó osendörlegénység 
v'asúti mel1JE'itdíja az alább felsorolt vasúti vo
nalakon !történő utazások alkalmával átalániYo
zás útján nJyer elszámolást. 

Az átalányozás kiterjed: 
a) a m. kir. államvasutak és a kezelésében 

álló összes vasutak vonalaira; 
b) a Mohács-Pécsi vasút üszög-Villányi 

vonalára; 
e) a Békésföldvár-Békési; 
d) a Bánréve-ózdi vonaIra j 

19 
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ej a Györ-Sopron-~benfurti vasút; 
lj a Szeged-Csanádi vasút Rt.; 
g) a NyíregyházaYldéki Kisvasutak és Bod

rogközi V asút vonalair~l. 
A Győr---"Sopron,---..,Ebenful'ti Va út Rt. által 

járatott gyorsmótorvonatokra (sínall':óbudzra) 
az átalányozás nem érvényes. 

Nem terjed ki az átalányozús a haz,ai ma-
gánvasutaJkra, és pedig: 

aj a Budapesti Helyiérdeki Vasutakra ; 
bJ a Debrecen-Nyírbátori és 
ej 'a Mohács-Pécsi v,asút fent0bb meg nem 

jelölt vonalrészeire. 
lA vasúti költségek átalányozása a csendőr

legénységnek egyenruhában tejesítendő összes 
szolgálati utazásaira érvényes, de csak a legény
ség személyes szállítására vonatkozik. Idetar
toznak a csffildőrségnél előírt ikatoJlai sport
kiképzés fejlesztését szolgáló sportversenyekre 
kirendelt versenyzők vasuti utazásai is. 

A 'kincstár terhére szállítható lovak, pod
gyász és átJköltözködési ingóságok vasúti szálli
tási költségét a vasúti pénztáraknak készpénz
ben kell megfizetni. 

Az átalányozás lényege, hogy az átalányo
zott vasutakon a szolgilatilag utazó csendől'
legénység menetjegy váltása nélkül utazik. 

A jegynélküli V'asúti utazás jogosságának 
igazolására ,a menetlevél első oldalának bal felső 
szélére a következő záradékot kell rávezetni: 
"Érvényes szolgálati utazáSI' a, vasúti mene~jegy 
nélkü!''' 

Járőrszolgálat közben váratlanul szükségessé 
níló utazásnál a járőr tagjai menetlevél helyett 

28l:! 

a "Szolgálati lap"-pal is átalimyozottan, azaz 
vasúti menetjegy váltása nélkül utazhatnak. 

A csendőrség tényleges s zolgálatban állö 
egyénei a budapesti helyiérdekű vasutak vona
lain a csendőrségi személyazonossági igazolvány 
alapján szolgálaton lr111ü,l félárú menetjeg'gypl 
utazhatnak. 

Az 1931. eVl Cs, Zsk. :301. oldalán, ~z 
el ső bekezdés után írjuk be: 

"Nőtlen legénység át.helyezések (tartós ve
zénylések), tovÚibbá feL vegy lef,zerelések alkal
mával vasúton vagy gőzhajón a kincstár ter
hére legfeljebb 50 kilogramm kézipodgyászt vi
het magával, amely után a tényleg fizetett 
kézipodgyász-viteldijat jogosult elszámolni, ,Az 
50 kilogrammot netalán meghaladó súly után 
eső viteldíjösszege.t a kincstftr terhére elsza
rnolni nem lehet, 

Ezen kézi podgyászna,k a vasúti. va,gy gőz
hajóállomáshoz, valamint az onnan való száBi
tásáért 10 kilogrammonként :30 fillér szúmítlható 
fpl a kincstár terhére, 

Ezen podgyász-viteldíj felszámítható a Gö
döJlőre, Kenderesre és a környékheli Öl'sökl'e 
legalább hét napon át, vagy azon tul, továbbá 
a fürdőévad tartama alatt a balatonmenti Öl'
sök megerősitésél'e és fürdőkülönítményekre leg_ 
lább hároon hónapig ideiglenesen vezényelt osend
őrök által, továbbá a három hónapnál hosszabb 
ideig tartó tanfolyamokba vezényelt cselldőr
legénység I'észére akkor, ha a vezénylés ideje 
alatt sem vezényeltetési pótdíj ban, sem átköltöz
ködési illetményekben nem része.sülnek. 

A kincstár terhére szállítható kézipodgyász 
vasúti vi.teldíján kívül a következő p.stilletékek, 

19" 
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mégpedig 10 f.i1lér kincstáí'i bélyegilleték, 4 fil. Az átköltözködési ' átalány az alábbi kL 
lér vevény és darabonként 4 fillér mér legelési>iZabaúban illetékes: 
díj is felmámí:ható . 

Szállítási díj. 
(193.1. évi: Cs. Zsk. 307. oldal.) 

I Az 
igényjogosult 
megnevezése 

A S'ZálIítási díj eimén kezdetű Wkezdé 
után írj uk be : 

S 
Aliábornagy 

-
{ 

Tábornok 

S Ezredes 
--

Y Alezredes 

Ö, nagy 
ö--

"A málhákna'k. (átköltözködési ingóságnafl 
géperejű járóművön szállítása esetén szállítá 
díj címén csak annyit lehet elszámolni, amenn 
a tényleg szállított ingóságok súlyának (a gép 
erejű járómű súlya nélkül ) megfelelő költözk 
dési ingóság után felmerült volna, h a tehe 
áruként a magyar államvasút szállította voln 
Ha a szállított ingóság súlya nincs hiteles 
megállapítva, a felszámít,ható szállítási d 
rangosztályba soroló havidíjasoknál a W.OOO k 
legénységi egyéneknél pedig az 5000 kg. súlY' 
költözködési ingóság vasúti teherárú díj1smbás 
nem haladhat ja meg. Ilyen esetben az ül' 
teherszállító kocsinak aszállítóihoz vjsszaszáll 
tásá:ból felmerülő költséget felszámítani ne 

- -
Százados 

r 
U Fóhadllagy 
-- -

el Hadnagy 
- -

í Zászlós 
--- -g Alhadnagy 

, Tiszthelyettes 
a --
e Tő' zsől'mestel' 

í Örmes;;:--
-- ---

n C"endör 

lehet. 

Kiszahat 
család, I 1 vagy 2 I 3 vagy több pótlékban 

nem c.aládi pótlék élvezetében 
rés>esüiő állÓ 

csendőrel!yének ré.zére, p .. ngő 

1000 

I 
1100 

300 --
SfíO 1000 

---- --
220 iDO 850 

---- - - - I -
170 600 700 

- ------
145 500 5bO 

- -- I- - ---
130 400 480 

- ---
I 100 :lOO 350 

I 
70 :!50 :lIIn 

- I 150-\-
-

200 
---

120 IGD 
- - -

-
tOO 120 

-I~ -
l 50 70 I 

Atköltözködési átalány, 

(1931. évi Cs. Zsk. 307-308. oldalán.) 

Abban az esetben, ha egy éven belül köl
tözködés·i költos.égtérítés újból ilJetékes,;é vál
nék, az ábköltözködési átalány csak aklkor fizet
hető 'ki , ha ez alkalommal az igényjogosult az át-

Az 1. és 2. pontban közöltek helyett a 
. vetkezők érvényesek : 

kö köl:cözködést tényleg végreh aj tja, vagyis á.t'kölI tözködési ingó"ágait akár az utols5, akár pedig 
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valaJmely előző állomáshelyéről az új állomás
helyére szállítja. Az át.költöz.kiödési átalány fel
számításának alapját l'ly esetben a vonatkozó 
utazási számadáshoz az igényjogosult által csato-

I landó és a költözködés végr~hajtására vonatkozó 
nyilatkozat és az átkbltözködési ingóságok szál
Iít·ásából felmerülő költségekre vonatkozó fuvar
If:véI stb. képezik. 

Nőtlen legénységnek költölJködési utazása 
(áthelyezése tartós vezénylése) alkalmával uti
költségtéríté~re, vagyis az .illetményszerü szál
lítóeszköz viteldíj ára és 50 kg. kézipoggyász 
után felszámítható vitel stb. díjakra van igénye. 

Helyi ügyködések. 
(1931. évi Cs. Zsk. 309<-3liO. oldal.) 

A 3. ~S 4. bekezdés helyett a következők 
érvényesek: 

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

Az esetleg engedélyezett helyi fuvar (ügy
ködési) átalányok helyett csupán a legolcsóbb 
közlekedési eszköz (vjlJamos) viteldíjtérítésí' 
számítható fel. 

Budapest székesfőváros terület én teljesített 
sürgös kirendelések alkDlmával. ha a távolság 
a kiindulási helytől a kirendelési helyig a leg_ 
rövidebb úton ~zámítva 2 kilométert meghalad, 
48 fillér viteldíj számítható fel. 

Budapesten nyomoz{lSÍ ügyektben ügyködő 
és a csendőrség összekötö tiszt jénél megjele
nésre kötelezett csendőrjárőrök személyen~ént 
2-2, a mindenkori átszálló villamosvasúti Jegy 
árának megfelelő, valamint esetenként az ügy-
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ködésekkel kapcsolatban valóban szükségszerűen 
még felmerülő villamosvasúti költségciket fel
számíthat ják. A viUamo.svasúti költségek fel
számításának szükségességét, illetve jogosságát 
a vonatkozó utazási okmányon (menetlevéi, 
szolgálati lap) a csendőr,;ég összekötő tisztje 
7.áradékban igazolja. 

V. 
Különfélék. 

Az 1931. évi Cs. Zsk.314. oldalán a ,.személyi 
pótlék" szövege után írjuk be: 

Vitézségi éremp6tdíj. 

Legénységi vitézségi éranek 'Után p5t:díj~k 
folyósítására az alábbi rendelkezés~k merték
adók: 

a) a legénységi arany vitézségi éremrnel ki-
tüntetteknek havi . . . . .' . 20.- P 

b) I. osztályú ezüst vitézségi ére.mmel leg
alább hál'om ízben kitüntetteknek haVl 10.- P 

e) I. osztályú ezüst vitézségi éremmel két 
ízben kitüntetetteknek havi . . . . 5.- P 
érem pótdíj illetékes. 

Egy és ugyanaz a személy egy.idejűle:g ~z 
arany és az I. osztál~ ;z?s! érn;ek,. ut~n lS 
kaphat pótdíjat. A vlÍezsegl erempotdlJ mmden 
hó l-én előre illetékes. 

Az érempótdíjra való igény annak a hónap
nak az első napjával kezdődik, amelyben az 
érem adományoztatott és azzal a hónappal szű
nik meg, amelyben az igényjogosult meghIJI, 
vagy amelyben őt büntetö?í,rós,á~ ?lyan cselek
l1lpny miatt, amellyel a "ltezsegl erem elvesz-
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tése törvényszerÜleg egybe van kötve, jogerö
sen elítélte. Bíróilag elrendelt fenyítő, vagy 
vi-zsgálati fogság, velamint hadifogság tarta
mára az érempótdíj ideiglenesen megszűnik. 
Elhalt éremtulajdonos l'észére az illetékes, de 
még fel nem vett pótdíjat a hagyatéka közé 
kell felvenni. A vitézségi érempótdíjból sem 
bíról, :>em közigazgatási úton nem ~ehet levo
nást eszkőzölni. 

Közlekedési segély, 

Az 1'!)'31. évi! Cs. Zsk. 314-315. oldalain 
kÖ:lJÖlt rendelkezés helyett a következő érvényes: 

1. Budapest székesfőváros vámteriiletén 
belül lakó és közlekedési segély élvezetében álló 
csendőregyének a közlekedési segély élvezetében 
további rendelkezésig megmaradnak. 

Ha azonban költözködnek, illetve lakást 
cserélnek, a közlekedési segélyre való igényük 
megszűnik, tekintet nélkül arra, hogy közelebb, 
vagy távolabb béreltek lakást. Ezek részére a 
közlekedési segély még akkor sem l.J1etékes, ha 
az újonnan bérelt lakás és a szolgálati beosztw 
(alkalmaztatás) közötti távolság a 4 kilométert 
meghaladja. 

2. Közlekedési segély csak azokllak a Buda
pesten állomásozó és a székesfőváros vám terüIe
tén belül lakó családi pótlék élvezetében álló 
tényleges állományú csendőregyéneknek engedé
lyezhető: 

a) akiknek szolgálati beosztásuk (alkalmaz
tatásuk) helye akként változik, hogya lakás és 
a szolgáI.ati alkalma-zús közötti táivoIsá.g a 4 kilo
métert meghaladja; 

2% 

b) 'akiknek szolgálati beosztásuk (alkalmaz
tatásuk) helyétől 4 kiIométernél távolabb fekvő 
kincstáti (természetbeni) lakás hivatalból utal
tatott ki. 

3. Lakásváltoztatás esetén azonban a 2, 
pont alapján engedélyezett közlekedési segélyre 
való igény az 1. pont értelmében szintén meg
szűnik. 

A közlekedési segély engedélyezése itánt a 
belügYlIlllnidzterhez előterjesztendő kérelmeknlél a 
helyi hatóságnak azt az igazolását, hogy illet
ménYdZel'Ű lakás, a hivatalos helyiség 4 ikilo
méternyi körletén belül nem bérelhető, mellőzni 
"kell. Vidéki állomáshelyeken szolgálatot telje
sítő csendőregyéneknek közlekedési segélyre igé
nyük nincs, 

Kórházi ápolásm való igény. 

Az 1931. évi Cs. Zsk. 316-317. oldalI án 
közölt rendelkezés helyett a következő érvényes: 

'Nnyleges állományú és -vára:kozási illetmk
nyekkel szabadságolt csendőr havidíjasok, t0-
vábbá legénységi állományú egyének, valamint 
ewknek olyan családtagjai, ak1k után a csa
ládfő családi pótlékban részesül, megbetegedé
sük es etén honvéd és közrendészeti (katon"ai) 
állami vagy iközkórházba való felvételre igényt 
tarthatnak. 

A honvéd és 
v-alaInint a József 
következő gyógy
tendők~ " " 

közrendészeti kórházakban, 
főherceg szanatóriumban a 

és élelmezési költ$égek fize-
'.. '~ . 
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I 1 
'5~ :~= I Családfc'l és családi pótlékban 

részesülő családtag után ~d~ ~.f 
I 

._ li)::S I. a.. 
- =:',J:J =-

I öl- 3:~~"1 
Családfő '" ~S= ~~~~~ 

~~ ... -Ol ~~i~~ 8z~mltásba jövő NoS" 
~8~ 0-0 ... 

e~yütleRen ~:;~~ ",oS" 
illetméoyeinek :0_.0; =>-

~~~ ... "' - ~:O'4).CI > _ ,_00 

összege ~ed~ 
ed N;> '" N 

«1 '- - (,(, :0 ;.'0:0 
::,).!I4l."::'::..::c:I 

(Ha.vidlj I ~<; ~; I -~ :0= + csendllrségi " 
"'.o ~~ ",'" 
"!El = ",.o " I §~ " ",.o 

os co 'e: os co .<:;13 
El pótdlj) .o iS.2 .o :S" oc oc 

~ .. N -o ... --
II ~~ 

tO 

I %~ tO "'-o ... ... Ol" , ~ 

i l 
..cl "'- of: .<:; ,<= 

" "os ... ~~ .... -o -c" -o -o -o 
~" 

&1 
.., .., .:o: .., .,= .>I 

P e n g II 
I havilOO P-ig bez, 1'- 2' - l'5iij ~ 2'50 :i'50 2'-j1 3'-

1'16 2'15 
i---=--=-=j 

3 '6: ~1~5 2 .. 200l',il( .. 

~ 
1'(jO 2'65 

:i .. 300p, il{ .. l'9C 2'90 1',0 3'40 4'40 2'90 3 '90 
1- 3 ' l~li4-1ö 4 n 4001' ig n 2' 10 310 1'50 l'5U 3'60 4'60 --

~ ~ n 5UO P-ig n 2' 6C 3'60 l'áO 4' 10 5'l( 3'6~ 1 4'60 
6 6011 P-ig 2'80 3'80 1'50 4'30 G'3( 

f----' --
n n 1'50 3'8 1 480 

7 .. 700 P-ig n 3'10 4' 10 j'50 1'50 4'GO 5'li0 4'10 5'10 

8 n BOOP-Ig n 3'30 4'30 1'50 1'50 480 5'80 4'301
1 5'30 

9 n 9110 P-i", n 3'60 4'60 1'50 1'50 5'10 6'10 4'6~ 1 5'60 
IG .. 1000 P 19 nl 3'90 ' 1'50 5'40 

~-
4'90 1 '50 6'40 4'90'1 5'90 

11 4'50 1'50 6- 7'-
f-

n 10011 P-n felül 5'GO 1'50 5'5( I 6'50 

Albadnac.ylól-
prllbacsendőrig 

1'50 
1'11 

2'50 lj! Illetmenyeik l '5U 1'- 250 1'- 2'-
ös.zegére valO 
tekintet nélkü 1 

Az 1-11. folyószám alatt .felsoroltak a 
l'angosztályba soroló havidíjasokra (tiszték) , a 
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12, folyószám alattiak pedig a legénységi állo
mányú egyénekre vonatkoznak, 

A táblázat 2, rovatában felsorolt értékhatá
rok úgy a családfőnél, mint a családtagoknál a 
családfő csökkentett összegű ellátása után 
értendők. 

A nőtlen legénység az ápolás minden nap
jára a napi 1 P 50 fillér gyógy· és élelmezési 
költségtérítményen felül még napi 50 fillért tar
tozik az illetékes g,azdasági hivatalna.k befizetni, 
amely ös.szeg az illetékes örs közgazdálkodása 
(közétkezése) javára esik. 

A családfővel igazolt közös háztartásban 
élő egyéb családtagok alatt 

a) a családfő (elhunyt családfő) atyját és 
anyját; 

b) azokat a gyermekeket, akik után családi 
pótlék nem jár, fiúkat, ha testi, vagy szellemi 
törődöttség következtében teljesen munkaképte
lenek; leányokat, ha hajadonok, özvegyek, vaIW 
elváltak; 

e) elvált, özvegy vagy hajadon nőtestvért 
kell érteni. 

A kedvezményodaítélésénél alapfeltétel, 
hogy az említett családtagok semmiféle ellátás
sal, jövedelemmel, vagy , keresettel sehonnan 
sem birnak. 

Honvéd és közrendészeti ~órházlba való fel
vételüket szolgálati úton a m, Icir, honvédelmi 
minisztertől (12. osztály) kell kérelmezni. 

Az emlitett egyéb családtagok honvéd- és 
közrendészeti kórháziba való felvételük esetén a 
részükre megálla<pított gyógy- és élelmezést 
költséget saját maguk tartoznak felvételükhöz 



a tál'gyhónap iO-ig', vagy 20_ig, ' avagy végéig 
terjedő napjaira, illetve minden hó l-én, ll-én 
tíz-tíz napra, 2Lén pedig a hónap hátralévo 
napjaira előre a kórház gazdasági hivatalának 
befizetni. 

-A csendőrségi szolgálat teljesítése alkalmá
val önhibáján kívül sebesül vagy sérül meg 
valamely legénységi állományú csendőregyén és 
ennek 'következtében kerül gyógykezelés alá, 
akkor úgy a kórházi, valamint a kórházon kí
vüli gyógykezeltetés, ápoltatás és esetleges uta
zási költségek a kincstár terhére felszámíthatók. 

Az első felszá:mításhoz mindenkor a kivizs
gáló részletes jelentést kell csatolni. 

Csendőregyéneknek joguk van orvosi ren
deletre a honvéd- és közrendészeti kórházban 
akár mint ápoltaknak, akár mint bejáró bete
geknek röntgen-, 1:varc- és diathermia-kezelést a 
honvéd- és közrendészeti l,órházak számára min
denkor megállapított és készpénzben előre be
f,izetett térítés ellenében igénybe venniök. 

A honvéd_ és közrendészeti kórház áltt>l ki· 
l1lUtatott ilyen költségek utólagos megtérítését 
az aláibbiak szerint lehet igényelni és a javadal
mazás terhére elszámolni. 

Havidíjasoknak sajátmaguk, valamint csa
ládtagjaik után felmerült ilynemű költségek 
megtétítésére . igényük nincs. 

Legénységi állományú egyéneknek saját 
s~emélyü~ után felmerül t röntgen-, kvarc-, 
diathellrrua kezelési 'költségeit a honvéd_ és köz
rendészeti kórház igazolása al8pján teljes ösz
szegben a javadalmazás terhére lehet elszá
molni. ' 
,', L~gé:!lys~gi állomán'yú egyén eknek család-o 
t!l:GJa.L\lt4:P. Jelm~rttJt ri>ntg.eJ1~, .,: 1cy~rc _ _ k ;4!,1i-
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th'ermia- 'kezelé,sj; 'költségeit a"honvoo- és·, közl'en
dJészeti _ kórház igazolása alapján' 50%~bal1 ' a 
javadalma4Ús terhére lehet elszámolni, ' 

Polgári kórházakban, vagy mt>gánosoknál 
eszközölt röntgen_, 'kvarc- és diathennia . keze
lésből felmerült költségeket a javadalmazás · t&r
hére eiszámoini nem lehet. 

Vasúti menetdíjkedvezmény. 

Az 1931. .évi Cs. Zsk. 319-3,20. oldalán 
tárgyalt eZen· feje~et ,utolsp bekezdését töröl-
jük, mert érvénytelen. , . _ 

$zábidságra utazó csendőr ~s , próbacs~ndő.r 
rendfokozatú legénységi egyének, . sza.badságo
lási . igazolványuk alapján vasúton a rimp,eleti
leg megállapított díj kedvezményben l'észesÜlnek. 

Nyugdíjjárulék. 
. (1931. évi Gs. Zs.k. 320. oldal.) . 

" . . 
Folytatólag . a "Nyugdíjjárulék", s2liivegéllek 

el~ő bekezdése után írjuk he: ' 
"Próbacsendőrök p1'6baszolgálatuk ' tartama 

alatt· min.daddig" ,amig ,. nem ,, :véglegesítfuthek, 
nyugdíjjárulékot nem ', fizetnek s,, ilyen, ' eimen 
iJIetrnényeikböl ' levoná'st ' eszközölnÍ nem.,leret" 

. Ternetési já7'ulék éli temetési ~ egély. , 
'<i931. évi Cs. Zsk. 320. oldal.) . 

Az 1931. eVl csendőrségi zsebikönYvoerl 
közzétett rendelkezések érvényben vannak azzal 
az eltéréssel, hogy a temetési segély összegének 
megá'llapításánál az 1 pengő 12 filIér ' alapqíjat 
nem lehet · felszámítani. 

'll . :. ". ~ . , .. 
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Megjegyzés. - Ebben az fsmertetésben tár
gyalt csökkentett illetménye:k aJapján kell kiszá
mítani és levonni a nyugdíjjárulékot, kell meg
állapítani a temetési járulékot és a tényleges 
álIománY'ban elhalt csendőr.ségi egyén ömegye 
vagy anyátlan árvája (árvái) részére az elha
lálozás napját követö hó elsejétől számított 
három hav.i folytatólagos kés7!pénzjárandóságát. 

VI. 
Átalányilletménlfek. 

(1931. éVI Os. Zsk. 322. oldal.) 
Az 1931. évi c,;endörségi zs~bkönyvben is

mertetett átalányiJ.1etményel'lméI a~ alábhi válto
zások vannak: 

hodai, ír6szer- és i?'odavilágítáBi átalányok. 
~rvényes az 1931. évi csendörségi zsebkönyv

ben közzétett táblázatban feltüntetett összeg, a 
következő eltéréssel: 

A kerületi parancsnok egésZJSégügyi elő
adója il'odaállalánya: Budapesten havi 5.00 
pengő, a tiöbbi kerületnél havi 2.00 pengő. 

A nyomozó osztálypal'ancsnokság számára 
havi 30 pengő. 

A m. kir. állam.rendől'ség budapesti f&ka.pi
tányságához beosztott crendőrösszekötöti~t szá
mára havi 25 pengö. A Jllo.'tol'tiszt részére 2 
pengő szöveget törölni kell. 

Az W3l. évi csendörségi uebkönyv 328. ol
dalán a "Fogdák és örswbák fütési és világí
tási .áJtalánya" után: 

Tisztogatás'i átalány. 
A laktanyafolyosók, az udvar és a járdák 

sepertetésére, a lakóswbák és fogxlahelyiségek 
tisztán tartására, a köolajlámpák me,ggyujtáOO,ra, 
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seprök, hóhányólapátok beszerzésére, kapu- és 
folyosókilincsek tisztítására. havonként minden 
örsnek 4 pengő, mint állandó és a kincstárral 
szemben többé elszámolás alá nem eső átalány 
jár, mely minden hó l-én előlegesen kifizetendö. 

Azok után a laktanyák után, amelyekben 
örs l1!il1.csen és a lak·tanyában csak olyarn pa
rancsnokságok (hivatalok) vannak elhelyeme, 
amelyek irodaszolgával (IaktanyaszolgáiV?l) l'en
delkeznek. ugyancsak a fentebb megállapított 
átalány illetékes. 

A külön laktanyál!)l;JI!l elhelYe'tett tanosztály, 
illetve tanalosztályok részére, ha a laktanyábllin 
rendszeresí,tett irodasoolga nincsen és a lakta
nyában szolgálatot teljesítő legénységi egyének 
száma a 15-öt meg nem haladja, -a lakt~nya 
tisztántartására 'Pótlék fej éiben a havi 4 pengXí 
átalányon felül havonként 2 pengő, 16-30 
főnyi átalánytöblblet után 4 pengő és ezenfelül 
havi 6 pengővel több jár. 

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

Külön elhelyezett szárjny- 'Vagy nyomozó
aloszályparancsnokságnak tisztogatási átalányra 
nincsen igénye. 

Cs. Zsk. 1/931 /31.29. oldalán a "Világítási á:ta
lány után: 

Fogdahelyiségek után jár6 átalány. 

Fogdahelyiségeikben használt takarók é:-; 
szalmazsákok tisztítására, ·továbbá a szaIma
zsákok új és utántöltésére minden rendszereSÍ
tett lLgykészlet után évente 2 pengő 10 fillér il
letékes. Minden év január l-én előre kell fel
számítani. Csak azoknak az Öl'söknek illetékes, 
!lhQl fogda ténrleg van, ' 
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Atalány a legénységi ágyneműek ,'tiszt!ÍrI.
tGlrtására. 

. Minden legénységi egyén részére 4: lepedő és 
2 vánkoshéj van rendszeresítve; ezeknek a tár
gyaknak a mosatása, illetve kicseréléséhez a 
tisZ'tántartási átalány a következőképpen van 
megállapítva: május hó l-től október hó vé
géig halVonta két,;zer, november hó l-től április 
hó wgéig havonta egyszen mosatást keH szá
mításba venni. A lepedő egyszeri mosatásáért, 
mint állaI\dó átalány, ihavonként előlegesen 10 
fillér, ~gy vánkoshéj mQsatá.sáért 6 fillér jár, 
mely összeg á rendszeresített létszám után .szá
mítandó fel. 

Szalmazsáktöltési átalány. 

Ez az átalány a minden év szeptember hó 
l-én eszl<IÖzlendő teljes új töltésre, tavábbá a 
minden év március l-én, június Lén és decem
ber l-én való utáni töltésre jár. 

Az e célra beszerzendö ágyszalma bevá'Bár
lására meghatározott évi átalány: a teljes új 
töltésre 80 fillért és minden utántöltésre 40 fil
lérrel számíwa, 1 pengő 20 fillért tesz ki, mely 
öps~get az örsÖk a rendszeresített létszám után 
havi részletekben kapják. 

,A, lovasörsöknek a Ióápolój< után ugyanezen 
átalány jár. 

. A lovastanalosztályok különös átalánya. 
(1'931. évi Cs. Zsk. 329. oldal.) 

Ezen fejezetnek második bekezdésében feL 
vett 1. pont érvénytelen, heIrette a követk;er;Q 
rendelkezés érvénres; 

1. Lóápolási átalány (lóápolók bére) fejé
ben'a lavastanalosztályoknál - a tiszti lavakat 
is beleszámítva - a tényleg meglévő lovak után 
egyenként napon:.a 40 fillér illetékes. 

Hónapközben előállott növedéket, illetve fo
gyatékot mindenkor a következő hónapban kell 
elszámolni. 

L6ápolási és is táll6/carbanta;rtási átalány. 
(1931. évi Cs. Z.sk. 329. oldal.) 

E fejezet második bekezdése érvénytelen, he
Ilyette a következő érvényes: 

,,Azon örsök részére, ahol a tényleg meg
lévő legénységi szolgálati h~taslovak száma öt
nél kevesebb, ott az öt ló után m.egállapított 1.5-
ápolási és istállókarbantartási átalány folyó
sítandó, 

Egyebekben az átalányakra vonatkozólag az. 
1931. évi csendőrségi zsebkönyvben közzéte'tt 
szabályok érvényben vannak. 

Függe lék. 

Az 1931. €Wi csendőrségi zsebkönyvben köz
zétett Függelék-Iből (331. oldal) a "vitézségi 
érempótdíj", ' "tisztogatásiát?-lány",. "l~gény.ségi 
ágyneműek tisztántarlási átalánya", "szalma_ 
zsáktöltési átalámy", "fogdahelyiségek után járó 
átalány" szavakat törölni kell, m~rt ezeknek az 
illetményeknek a folyóshása időközben meg
t1örtént. 

(Ezzel az isme?'tetéssel az 1933. évi Cs. 
Zsk.-ben tárgyalt illetmény-közlemény tá1'gyta
(anná vált.) 
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Dr. NURIDHÁZY ZOLTÁN g. százados. 

I. LAKTANY AttGYEK. 

A Cs.-12. "Gazdászat Kez,elési Utasítás a 
m. kir. csendő,rsz,árnyak, valamint a csendőr
kerületi törzsek számára" címü utasítás az el
helyezési 'feje7let 99. §~a 2. pontjában kimondja, 
hogy "minden nős altiszt és nőtlen c2endőr lehe
tőleg a laktanyában legyen elhelyezve." 

A .Jaktanyrusz,erü elhelyezést, illetve a termé
szetbeni -kincstári nős J.akást a kincstár a csend
éírség számára kétféleképpen biztosítja: 

1. Az e céLra épített vagy vásárolt kinc.;;
tári épületekben, 2. közületektöl vagy magáno
soktól magánjogi alapon szerződésileg bérelt, 
megfelelő beosztású épületekben. 

Háborús viszonyok ~özött, amiko!' az 
á1l8lmhataloon közérdekből a tuIajdonjogot kor
látozza és a háztulaojdonosoktól a laká<sok feletti 
szabad rendeIkezési jogot elvonja, a csendőrség 
is, ha magánjo&,i aJ.apon megfelelő elhel~zéSt 
nem tudna biztosítani. elhelyezését ha'tóságilag 
kiutalt (ú. n. rekvirált) épületben biztosítja. 
Ez természetesen kivételes ikényszel'megoldás. 
Nem is lehet előnyös, mert a háztulajdonos és a 
bentlakó csendörllllaikulat között súrlódások kelet
keznek, amif1<€ft főleg a bktaJl'Ya elhanyagolt
sága, a javítások és tatarozá'sok teljes mellő
rese, a hivatalos ta1arozások és ezek köl,t5égei
nek a bérösszegböl való levonása okoznak. 

~. 
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Kiköltö2'6.~ után pedig aháztulajdonosok 
rendszerint azon a címen, hogy a csendőrség 
használatában i'llgatlánuk megrongálódott és ér
tékéből veszített, polgári peres úton ká.rtérítési 
követeJéssel állnak elő. Egy ilyen peres eljárás 
igen sok kellemetlenséggel jár. A bentlakó alaku
Jatnak igazolnia kell (jegyzőkönyvileg), hagy a 
per tárgyává tet~ hiányosságok az épül~t á!-
vételekor is fennallottak va'gy a hosszu es 
rendes használat következtében. részint :meg 
'izért állottak elő, mert a tulajdonos a .szül,<lsé
geg. tataTozásOl~at idejéhen neI)1 v~(>ztette el stb; 

Kincstári építkezések. 

A tanácsJ,öztársasági uralom bukása után a 
fenti tapasztalatok arra serkentették a cse~dőr
pa.rancsnokságokat, ,hogy az. elh~lyezést ~ kJ~cs
tár laktanyaépítJlreresekkel bJzto::ntsa. Az lllete1,;es 
minisztériumba az építési javaslatok tömegesen 
érkeztek és ezek nyomán közgazdasági szem
vontból és a munkanélkü1iS:é~ enybí.téséhöl . igen 
nagyarártyú kincstari építkezés, indul~ . még. 
Nemcsak magasabb parancsnoksagok es <ba~
alolSztálvok l'észére. hanem. számos örs részére JS ' 
épült k~nc~táli laktanya. :. ' . . 
. l\1"egáUapítást nyert -azonban, hogy a kincs

tári laktanyák építése az állainkí~cstál'ra . 'az 
a]áb~i okokból mégsem előnyös. 

Ad6politikai sZúnpóntbOl: 

1. Az a:dóalallyok száma csökken. a kincs
tár áz igen magas h&z- &: háibérjövedelern adó
tó} elesik. 

2. Sőt ő fizet adót) mert a kincstári l ak
tanya után az állam köteles a közs~gi aqóka-t 
~~ II Kö~müyek d.í~át me~fizetnl, 
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Hiteljedezeti 8zernpontból; 

3. A megtakaritott laktanyabérösszegeket a 
kincstári laktanyák karbantartása majdnem fel
emészti, sőt régibb és avult kincstári épületeknél 
túl is haladja. 

4. A ,kincstári lajktanyák állandó változtatá
soknak van·nak kitéve. Falak bontása, emelése, 
ajtók, ablakok létesítése vagy áthelyezése stb., 
amelyek igen nagy kiadással járnak. 

Szolgálati 8zempontb6l: 

5. A kincstári laktanya az örsöt helyhez köti. 
Az örs felállítása, meghagyása vagy feloszla
tása, áthelyezése és gyakran a létszáma sem iga
zodhatik a közbiztonsági viszonyokhoz. 

A kincstári laktanyák építése tehát egy páJ' 
év után csökkent, 1'!t31 ~ben pedig az áHamháztar
tás egyensúlyának helyreállításával kapcsolat
ban a beruházási hitelfedezet átmeneti beszünte
téséveI megszűnt. 

Kincstári laktanya épité"ére ezidőszerin~ 
csak abban a kivételes esebben kerülhet sor, ha 
egy csendőralakulatnak a létezését (felállítá
sát vagy fennmaradását) a közbiztonsági viszo
nyok bizonyos helységben feltétlenül megköve
telik és bérlet vagy önkormányzati, avagy ma
gánosok általi építkezéssel az e:helyezés ,kérdése 
semmiképpen sem oldható meg. 

Ez esetben 'a pénzügyminiszter úr előzetes 
hozzájárulásával a belügyminiszter úr a mi
nisztertanácshoz előterjesztést tesz és ez utóbbi 
dönt az építkezés fölött. 

A fentiekböl megállapítható, hogy a csend
őrségnek az elhelyezési kérdések megoldásában 
továbbra is a fennállása óta' jól ,bevált, magán
bé.~~etj ~dsz:ernél . ke~l .tn.-~g:m.~rac.ll!i~,- - .:: . _: ... 



Az elhelyezes tekinteteben . fennálló .h~táro~
ványokat, a kiszabatot, hogy klt mennyl es ml
Iyen méretü helyiség illet meg, az Illetékszabály
zat 5. 31 · és 54. §-rai tartalmazzák. 

Azokát a határozványokat, hogy az Illeték
szabályzat előíl'lta kiszaba1:ot kik és miként tar
toznak biztosítani, a Szárnygazdászat Kezelési 
Utasítás V. fejezetének !)9-105. §-ai írjá~ ~l? 
. EzeJ<.nek a §-oknak gyakorlati mgvilaglta
sál'la szolgál ez az ismertetés. 

A Szárnygazdászat Kezelési Utasítás V. 
fejezete azért szorul megvilágításra, mel'lt . 

1. az utasítá,s a világháború előtti időkből 
származik és a'zóta a m. kir. csendőrség szerve
zete lényeges változáson ment át, . 

2. mert ,a háború után a magán1!lJkbérletl 
viszonyok és szabályok is megváltoztak, 

3. mert az utasítás lényegénJI fogva nem 
eljárási módozatokut tárgyal. 

!Hogy az utasításban előírt szabályokat ho
gyan kell végrehajtani, ez a paramcsnok.ságokro 
van bízva, ennek pedig megvan a maga lsmeret
köre s ezt érdemesnek látszik gYalkorlatiasan 
egybefoglalni. " . 

A bérleti v,j'szonyok r,endezese amaganJog 
körébe vág és a kincstárt anyagi kötelezettségek 
elé állítja. 

A kir. kincstár nevében kötött jogügyletek 
körül keletkezett hibák, ha tévedésből is erednek, 
a kincstárnak anyagi veszteséget okoznak, ami 
viszont egyéni kártérítési kötelezettséget vonhat 
maga után (1887:XXXV. tc.; illetve Cs.-12. 
Utasítás 128. §). 

Mind kinestári, mind pedig magánérdekből 
célszerű tebát a berelt laldanyák biztosítása kö
rül mindazokat a magánjogi ~bályokat iii
merni, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a kir. 

kincstál' neveben bárki a kincstárnak és sajá,t 
magának anyagi sérelme nélkül eljárhasson. 

A szükséges eljárási módozatokat, illetvt' 
azokat a fontos tudnivalókat, amelyekre n 
Szárnygazdászat Kezelési Utasítás 99-105. 
§-ain felül figyelemmel kell lenni, az tadábbiak 
ismertetik a legszükségesebb terjedelemben. 

Hogy a "szabályszerű" elhelyezés - Szg. 
Kez. Ut. 9'9. §. 1. p. - milyen, azt az llleték

. szabályzat, a Számygazdászat Kezelési Utasítás 
101. §-ának 7. pontja és több csendőrfelügyelői 
rendelet úja elő. ' 

A megfelelő bérelt laktanyákat fel kell ku
tatni, illetve puhatolni kell utánuk. E'zt csak az 
örspa.rancsnok végezheti, aki elöljáró paranes
nokságaitól errevonatkozóan meglkapja a részle
!Jes parancsokat. 

A Nyilatkozat. 

Ha egy házastelek megtekintoése során al
kalmasnak mutatkozik csendőrségi elhelyeresre, 
az osztályparancsnokiság a tula:jdonost ajánlat
tételIre szólítja fel. 

Ekkor kövmkezik a bérleti jogügylet .leg
fontos·abb okmányának, a Nyilatkozatnak a he
szerzése, amiJ rendszerint már az örsparancs
nok feladata. 

Az örsparanosnoknak tehát ezen okmány 
jelentőségével tisztában kell lennie, mert a Nyi
latlkozat 'szabálye>Henes kiállítása később helyre
hozh!litatlan hibáknak lehet a kútforrása. 

A Nyilatkozat mintáját aSzárnygazdászat 
Kezelési Utasítás 101. ~-hoz tartozó 82. számú 
melléklet tartalmazza. Az örsön nincsen Szárny
gazdászat Kezelési Utasítás, tehát az örspa
rancsnoknak vagy hivatalos Nyilatkozat-nyom
tatványt kell beszereznie, vagy a g,azda'sági hi-
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vatainak kell egy mintát kiadnia, amelyiket az 
örsparancsnokoknak mindig kéznél kell tarta
niok. 
. A Nyilatkozat lényege az, hogy a kérdé.<;es 
mgatlan telekkönyvi tulajdono'sa vagy tulajdo
n5>sai vissZ3lVonhatat'lanul felajánlják a kincs
tárnak meghatározott időre és bérösszegért há
zastelküket bérbevétel re s kötelezik magukat, 
hogy az előre kikötött állapotban (átalakítás, 
javítás, pótépítkezés stb.) adják át az épületet. 

A Nyilatkozat legfontosabb pontja a 8. 
pont, amelyben az ajánlattevő a Nyilatkozat()t 
magára nézve szerződéserejünek ismeri el. 

Erre azért van szükség, mert előfordult 
már az az eset, hogy az ajánlattevő időközben 
meggondolta magát és a vállalt kötelezettségtől 
visszalépett, holott az örs régi laoktanyájának a 
bérlete már fel lett mondvll! és az új bérne
gyedre a, ré~ laktanyát a tulajdonos magáno
soknak bérbe IS adta. így az örs elhelyezés nél
kül maredlt és a községi elöljáróság segítségé
vel is csak szükségelhelyezést talált hosszabb 
ideig. 

Olyan nyilatkozatot tehát, amelyben az 
ajánlattevő ezt 31 ponJtot mellőzné, már eleve 
vissza kell utasítani. 

A NyHatkozatot a tulajdonosnak el kell 
látnia okmányhélyeggel, ezidőszerint 2 P él"iték
ben. 

Megtörtént, hogy a tulajdonos csak aján
lata elfogadása esetén volt hajlandó a Nyilat
kozatot felbélyegezni. Ez szabálytalan eljárás 
és leletezéssel jár. Ha az ajánlattevőn a bírsá
golás összegét nem lehet behajtani, úgy az ok
má;lyt . bélyeg nélkül elfogll!dó köteles azt meg
tél"ltem. . 

A Nyilatkozaton felül mindazokat amellék
lefuke:t, : amelyeket .. az aj ánlattéVő. ad- . . (v.á2:rá;Jz; 
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építkezési terv stb.), egyenként 30 filléres ok
mánybélyeggel !kell ellátni. 

A Nyilaikozatnak másik fontos pontja a 4. 
pont, amelyben az ajánlattevő megengedi, hogy 
a kérdéses ingatlanra a kincstár a bérleti jogát 
az ő további meghaHgatása nélkül bekebelez.
tetheti. Ezt a kikötést a kincstár igen kellemet
len tapasztalatok után vétette fel a Nyilatko
zatba. 

Az öl'sök elhelyezése nem lehet maJgánem
berek változó any:tgi érdekeihez kötve. Az ör~ 
elhelyezését a Szárnyg.azdászat Kezelési Utasf. 
tás 101. ~-ának 5. pontja Is~int bérlet úti !nl 
3, 6. sőt ha Jehet 10 évre keD biztosítani. 
(Azért nem ír elő a7J Utasítás 10 évnél ho sz
szabb bérleti időt, mert ahhoz legújabban előzetes 
minisztertanácsi hozzájárulás kell.) Éppen ezért 
kell az ajánlattevőknek magánjoIP téren azt a 
szokatlan és egyoldalú terhet vállalniok, hogv a 
szerződéshen kikötöt,t bérleti időtartam alatt 
nem mondhatnak fel, holott a kincstár a sw
kásos bérnegyedek idején előzétesen három hó
nappal felmOOldhat. 

Egyes laktanyatulll!jdonosok ingatlanaikat 
nem csa'Iádi jeUegü háznak tt~kintették és azzal 
a titkos fenntartással ,ad ták bérbe a csend
őrség-nek, hogy kínálkozó alkalom esetén majd 
eladják másnak. 

Vevő jelentkezése esetén pedig elhallgat
ták, hogy őket egyoldaJlú szerződés köti a kincs
tárral szemben. így az adás-vétel 'létrejött, 
mert a kincstár bérleti joga bekebelezve nem 
volt és a vevő a telekkönyvi teherlap megtekln
téséből erre nem jöhetett rá. Az új tulajdonos 
jóhiszeműen felmondott a kincstárna:k. 

A bíróság ezen az alapon a szerződés da
cál1a helyt adott a felmondásnak és akincstárt 
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a régi tulajdonossal szemben kártérítési perre 
utasította. 

Más eset is előfordult A bérelit laktanyát 
a tulajdonos adósságai következtében elárverez
ték. A kincstár bérleti joga nem volt bekebe
lezve. 19y.az új tulajdonos, aki az ingatlant 
árverésen vette, nem volt köteles a szerzódést 
bekebelezés nélkül tudomá'sul venni, f,elmondott 
a kincstárnak A felmondást .el kellett fogadni 
és csak az a: jog illette meg a kincstárt, hogy 
az árverési vételárból kártérítést követelhetett, 
a bérlet használatáról azonban le kellett mon
dania. 

A Nyila:kozat 4. ponl\:,jának az érvényben· 
tartásához is szigorúan kell tehat ragaszkodni. 
Ettől kivételesen csak ott lehet eltekinteni, <ahol 
81 laktanyatulajdonos város v,agy község, esetleg 
nagyobb uradalom, hitbizomány, mert itt adás
vétel től , vagy ,a szeI'ZÖdésüeg vállalt kötelezett
'Ségek megszeg'ésétöl nem kel! tartani. 

Pénzintézetekböl, bankoktól a 4. pcmt válla
lását minden esetben célszerű követelni, mert 
ezeknek az ingatlanok adás-vétele egyik üzlet
águk és ha üzleti érdekük úgy lcivinja, ' több
nyire igyekszenek a kincstári bérlet kötelezett
ségétől mentesülni. 

Egyik vidéki ta,karékpénz,tár a kincstárnaK" 
kibérlésl'e felajánlott házasiielkét, amíg ajánla
tát a belügyminisztérium elfogadta és a kibér
lést engedélyezte, időközben előzetes értesítés 
nélkül eladta. 

Akinostár mindereknek a meglepetéseknek 
és kellemetlenségeknek dejét veh€lti, ha már a 
Nyila:tkozatban ehsmerteti' az aj ánl a,ttJevővel , 
hogy a kincstárnak joga van abekebelezéshez 
az ő további meghallgatása nélkül, 

Az ajánlattevő az így kiállított Nyila,tkoz-a
tot 2 láttJa:mozó tanu előtt sajátk~züleg hja alá . 

.. 
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Ha nem sajátkezűleg írja alá, hanem valakit 
erre felha.talmaz, akkor az illetőnek magán
vagy közokimtjellegű f<!J,hatalmazássa1 kell ren
delkeznie, amelyet a Nyilatkozathoz csatolni 
tartozik. Szóbeli meghatalmazásra való hivatko
zást elfogadni nem lehet. 

Az így kiállított Nyilatkozatot a felajánlott 
ingatlan s2lerint Illetékes városi vagy községi 
előljárósighoz kell vinni "Hatósági záradékolás' 
végett. (Lásd! Szárnygazdászat Kezelési Uta
sítás 101. §. 6. pontját.) 

Ez egyik igen fontos eleme (ismérve) a Nyi
l'3Jtkoza.tm.a.k. 

Az elmjáröság ugya:rris a rendelkezésére álló 
tiele'kjegyrokönyvi A. és B. 13Jpomásolatokról hi
\'atalosan igazolja, hog'y a kibérlé:>re felaján
lott ingatlan a község telekjegyzőkönyvében mi
lyen telekjegyzőkönyvi rend- és helyrajzi, vala
mint házszám alatt és kinek a nevén áll, to
vábbá, hogy a bér a helyi viszonyoknak meg
felel-e. 

A te1ekjegyző,könyvi igazolásna:k nag:y je
lentősége van. A Nyilatkozai ugy,an.':'s osak ak
kor érvényes, ha az. a személy, 'Viagy személyek 
íTt~k alá, akit vagy akike,t a hatósági zár3Jdék 
telekq,önyv'i tuIajdonoSIlJa:k vagy tulajdonosolknak 
megjelölt. Több telekkönyvi tulajdonos esetén (/ 
Nyilatkozatot valamennyinek (~lá kell írnia. 

Ha nem valamennyi írja alá, aikkor az alá
Írónak valamennyi telekkönyvi tu~ajdonos kö
teles meghata1mazást adni, hogyabérbeadást 
nevükben és helyettük is elvégezheti. A Nyil at
kozatnak ezt a követelményét szigorúan be kell 
tartani és ellenőrizni, mert ez perjogi Szem
pontból egyik legfontosabb érvooyességl 1«>1-
iéke, 
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E'\őfórd,üt, hogy amikor egyik őrs részére' 
az, új laktaIlJya kibérlése engedélyezve lett, a 
leadott bérleti szerz.ödések aláírását az ajánlat
tevő megtagadta és a tházasúelkét egy jelentke
zőnek áruba bocsátotta. 

Ekkor szerződés helyett a Nyilatkozatot 
kellett volna felhrusználni, de kitűnt, hogy a 
Nyilatkozatot nem azok írták alá, kiket a 
rajta levő hatósági záradték telekkönyvi tula)
donosoknak megjelölt, hanerrn csak az egy:tijc 
társtulajdonos. A NyHaitkoz,atot aláíró társ-, il
letve résztulajdonos az öl1&parancsnolmak alIlnak 
idején azt álJlíto.tta, hogy a többi tulajdonostól 
felhatalmazása van. Ezt az, öl1spara{llcsnok 
_. a jog! 1cövetkezményeklrel nJem lévén tisztá
ban -, ellenőrzés nélikül elfogadta és bejelen
tette. 

A Nyilatkozatot aláíró utólag elismerte, 
hogy ő a meghatalmazásról beszélt az örspa
l'ancsnoknak, de neki testvéreitől IOSlak rsrobeli 

felhata!maLása volt, amelyet azok később vissza
vontak tőle. 

A kincstár a Nyilatkozatot így ' szerződés 
helyett bíróilag nem tudta érvényesíteni és az 
örs elhelye?Jés nélkül maradt. Ilyen esetben a 
kInostár c:;ak rendes kártérítési keresetet indít
hatna, eZl pedi,g nem érdeke. 

Ha laktanya építésére vonatkozó ajánlat 
él1kezik b~ alckor oa Nyilatkozatot azon telek 
telekjegyzŐkönyvi tulajdonosának vagy tulajdo
nosainak kell .aláirniok, amely telekre oa bérbe
adandó épületet építeni fogják. 

A telekrésztulajdonosok egyikének a tilta
kozása IS (azon a címen, hogy ő nem írta alá) 
semmissé teszi a Nyilatkozatot és megakadá
lyozza az építkezést. A telek tulajdonosai közül 
az engedélye :n:élkül már felépít~tt épületek le-

hontásat lS barmelyik követelheti. A meghatal
mazás azonban itt is pótolja az aláírái!ti. 

Tételezzünk fel egy olyan esetet, amikor a 
Ny:latkozatra vonatlrozó rendelkezések betar
tása hiányos. A bérlet mewkötése ilyen esetbe~1 
is legtöbbször ookkenő nélkül megtör~k s .~!
básan. kiállított Nyilatkozat mellett IS az ors 
elfoglalja a laktanyát. A megkötendő szerződés 
a Nyilatkozat él1vé.nyét és fontosságát látsz01ag 
megszünteti. 'B~ ~.saJk aJ::!«>r ~~u;tkez!k! .~a .. a 
tulajdonos megbanJa az aJanl.atat es a kiküldött 
szerződéseket nem akarja aláírni. 

A Nyilatkozatot ilyenkor a területileg .ille
tékes kir. járásbíróságnak ikell bemutatm és 
annak 3. pontja ala'pján kérni, hogy sommás 
eljárással helyezze az örsöt a bérlet hasZlIlrua
tába. Ha .az ajánlattevő a NYIlatkozat érvényed
ségét anyagi vagy alaJki okból megtá.madhat~a! 
a bíróság a birtokba vagy birlalatba helyeze.<::l 
kérelrrnet kötel~ elutasítani. Az (lllS 'Vagy má" 
csendőrségi allllkulart tehát elhelyezés 1lIé.lkül ma
rad, legjobb esetben az addigi, de nem megfe
lelő laJktanya 'bérlet ét hosszabbíthat ja meg, de 
olyan eset is előfordult, hogy az örs szükség
elhely@ést sem talált, han~m a község! előljá
róság köz,benjöttével ideiglenesen az újabb bél'
negyedig polgári házal~ban szétosztottan kapott 
elhelyezést s az örspal'an·csno;k az örsirodát a 
községházán rendezte be. 

Az örsparancsnokok mai magánjogi kép
zettsége nem elégséges ahhoz, hogy a magán
és közokil'at-jelleggel bíró NyHatkozat anyagI 
és alaki érvényességi kellékeit felelősség mellett 
felillbírálhassák. De mert ebből a feladatkörböl 
teljesen és mindig nem k~pcsolhatók ki!. <;;élszer! 
az örsparanesnokokat mlJIl~en f~1merulo e.se .... 
néj 'külön-külön kioktatm akar alkalmilag 
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szóban, a~ár írásbeli parancs útján. Az al
"aláno" oktai~ásnak ~zen a téren nincs nagy 
eredménye. Az ugyanis egy b!zonyos idő után 
feledésbe megy és a leg-több öl'sparancsnok sa
ját szellemi képességéhez mértelll bírálja el 
adott esetben teendőinek a fontosságát. 

Az állami szerveknek magánjogi ügyekben 
a jogi! képviselőjük és tanácsadójuk a m. kir. 
kincstári jogügyigazgatóság. Ez azonban Bud~
pesten van. A vidékre való ,kiszállást a kiszál
lási költségek megtél'ítése miatt csak fontos 
ügyekben rendelheti el az illetékes minisz,
térium. Az írásbeli megkereséssel való tanács
kérés igen részletes tényállásismertetés szer
kesztését követeli meg és az ügy elintézését lé
nyegesen késlelteti, mert a válasz megérkezése 
legjobb esetben is 2--3 hetet igénybe vesz. Igy 
a csendőrség teljesen magára van utalva és 
csupán saját előrelátása óvhat ja meg magánjogi 
téren a tévedésektől. .A Nyilatkozattal kapcso
latban meg kell még' emlékezni arról az esetl'ől 
is, ha a felajánlott ingatlan telekkönyvi tulaj
donosa magyar állampolgár ugyan, de külföld ön 
van a (domiciliuma) lakóhelye és valamelyik 
itt ,élő rOKonát vagy ismerősét bízza meg az 
ingatlan ér.tékesítéséveL 

Ez esetben a meghatalmazást nemcsak 2 tanu
val kell aláiratni. N em elég és nem szükséges 
külföldi közjegyző hitelesítése sem, hanem az 
aláíró tulajdonos a meghatalmazáson levő alá
írásának hiteless-égét az illeték~s államban mű
ködő magyar követséggel, illetve konzulátussal 
köteles igazoltatni. 

,Ezt a telekkönyvi l'endtartá" írja elő. Enmk 
megléte nélkül a Nyilatkozatot vagy a szerző
dést a telekkönyvi hatóság a bérlet bekebelezé-
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sére él'n'mye,, ' é~ jogosító' ókmánynak nem iH
meri el. 

Bérleti szerződések megkötése. 

A Szál'l1ygazdászat Kezelési Utasítás 102. §. 
1. pont jától eltérőleg (iL! 1I3li.088/VI!. 1>---1929. 
számú B. M. rendelet) ez!dőszerint az új bér
letek szerződéseit a kir. kincstár nevében a 
kerületi parancsnokság köti meg és a hel ügy
min:szter úr hagyja jóvá. A megújítandó bér
letek szerződéseit, - ha alaktanya miJlden te_ 
kintetben megfelel és bére a be1ügymmisztel' úr 
által esetről-esetre megállapított alapbél't nem 
haladja túl, az osztály.parancsnokság köti meg 
és a kerületi parancsnokság hagyja jóvá. Egy 
eredeti bélyegtelen példányt ez esetben a Bead
ványi Lajstromban előírt időre a beLügyminisz
ter úrhoZ! kell felterj eszteni. 

K.öltségwetésileg a hitelkeret alapján megálla
pított alapbérnek (!?z örs vagy más alakulat 
rendszeresített létszáma után) fejenként ezidő_ 
szerint gy. örsnél 100-121{) P, lovas örsnél 140--
160 P számít. De csak abihan az esetben, ha a 
laktanyában annyi férőhely van, hogy legalább 
t'gy nős is elhelyezhető. 

Nős lakás hiányában a rendszeresített létszám
ból egy főt le kelJ vonni éi' !l.z alapbért úgy kell 
ki számítani. 

Bérletmeghosszabbítás esetén, ha alaktanya 
nem megfelelő vagy bére az alapbérnél maga
sabb, a további kibérlésre a belügyminiszter úr
hoz kell javaslatot tenni. A megkötött szerző
désen ez esetben is a kir. kincstár nevében, lnint 
szerződő fél, a kerületi parancsnokság szerepel 
és a szerződést a belügyminiszter új' hagyja 
jóvá. 
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gazdászat Kezelési Utasítás 84. mellékiete sze
rint kell kiállítani. Ettől eltérni vagy azt meg
változtatni, abból valamelyik pontot kihagyni se 
előzetesen, se utólag a belügyminiszter úr elő
zetes engedélye nélkül nem lehet, még alvkor 
!'em, ha azt az ingatlantulajdOOlos kérn:é. 

Az Utasítás előírta mintát minden esetben 
célszerű összehasonlítani a nyomtatványként 
rendelt, vagy a házilag sajtolás útján előállított 
fulappal, nehogy az utóbbi eltérjen amintától. 

Ha a bérlet tárgyát képező ingatlannak 
több telekkönyvi tulajdonosa van, al~kor a szer
ződés nyomtatott pontjai után új pontként azt 
kell felvenni, hogy ki hivatott a társtulajdono
SM közül laktanyaügyekben a parancsnoksá
gokkal tárgyalni és ki jogosult az összesek ne
vében a bérössreget felvenni,. 

A bérletek felmondá.sának idejét a törvény, 
illetve a helyhatósági lakbérleti szabályrendelet 
a bérbeadók és lakók érdekeinek megóvásából 
P9ntosan előírja. A kétolddú szerződés alapján 
létrejött jogviszonyban a kincstár is magánfél, 
tehát a szokásos bérnegyedhez kell alkalmaz
kodnia. 

MásküIlörubein is ilyenkor creréln~ gazdát 
a lakásbérletek IS így ilyenkor lehet laktanyának 
alkalmas hba"te1ket is li legkönnyebben ta
Jálni. Ezért a szerződési viszony idejének a kez
detét és végét sza.gorúan a szokásos helyi OOr
negyedhez kell alkalmazni. 

Nagyon fontos, ho,gy a szerződés 6. pOO1t
jával tisztában legyünk, mely per esetére a bu~ 
dapesti kir. központi járásbíróság illetékességét 
köti ki. Az 1911. évi J. t-c. alapján érvényes 
Polgári Perrendtartás 19. §-a általános illeté
kE;sségi oknak az alperes lakóhelyét szabja meg. 
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(La.kóhely a~ a h~ly, ahol a p€rfelek állandó 
otJtmaradási szándékkal már előzőleg megtele
pedtek és amelyet va'gyonjogi személyiségük 
központj ául választottak. Ezt Lakhelyblzonyla<;tal 
kell igazolni a bíróság előtt.) 

A kir. :kincstár' általános illetékeSségét a 
Pp. 23. §-a annak a hatóságnak a srekhelye sze
rinit állapítja meg, amtlly 'az illető perben a 
kincstárt képrviseli. Ez a ka'. kincstári jogügy
igazgatóság. 

Ha tehát a , laktany,atulajdonos perli a 
kincstárt, akkor a Pp. 19. §-a szerint a buda
pesti kir. járálSbíróság Illetékes a per vitelére, 
mert a Ikincstár az alperes és a jogügyigazga
tóság swkhelye Buda;pest. Ez ö"sroangb!l!n van 
a Pp. 23. §-ával is. 

Ha azonban a lonc$tár perelne be egy 
vidéki l.a:ktanyatulaj don:ost, akkor az ő 1a'k0helye 
szerint területileg illetékes járásbíróság lemne 
jogosuJ,t a per viteLére. 

Ez ellentétben álln,a egyrés7it ra. Pp. 23. 
§-ával is, másrészt a kincstárnak külön kiadást 
okozna, mert a jogügyiga~gatóság vidékre ki
szálló ügyészein<ek napidíját és utazási költsé
geit meg kellene térítenI. 

Ezért lett a .szerződés 6. p~tjábalIl a ki
zarólagos budapesti bírói illetékesség megegye
zése;; alapon kimondva, hogy a JaktanyatuJ.aj
donos később ne perelhessen a saját lakóhelyén. 

A szerződés 6. pontjában kölcsönös meg
egyezés alapján megnevezett bíróság hatásköri 
és területi illetékességgel bíró, rendes bíróság. 
Nem szabad összetéveszteni ezt, - amint már 
előfordult a Pp. 767. §-ába;n megneveze;t 
választott bírósággal. A (Választott bíróság tag
jai magánfelek, magánszemélyek és nem 'kir. 
bírák; öket a szerződő felek saját tetszésül: 
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zerint vála'sztjá:k, illetve jelölik meg névszerint 
vaJ.alll1ely előadódó 'Vitáis ügyre. 

A választott !bíró a bíráskodás elvállalá
sára csak saját írásbeli nYl~atkozata alapján 
köVelezhető. A választott bíróság ítéletét a ren
deSi bíróság előtt keresettel m<!.g lehet támadni. 

A KőzszálHtáisi S zab ályzaJtból ikifolyól,ag a 
minisztert3j11ác.s1 1937..,ben kimondta, hogy a 
kincstár, illetve a hatóságok váil.asztott bíró
ságban szerződésileg nem állapodhatnaik meg. 
Erre több helyen a 84. mellékletben előírt szer
ződésminta 6. pontját saját hatáskörben töröl
ték, pedig, mint kifej1Jettem, itt nem aJZ efajta 
választott bíróságról van szó; ezt ,a pontot 
tehát a szerződésben feltétlenül benne kell 
hagyni. 

Fontos tudni'Való a szerződések miikooti 
felülbélyegzésd is. A 3 drb. ered('ti szerződés 
első példányát a bérbeadó (szerződés szerinti 
külön megáhlapodá:s e.;;etén a csendőrség) kö
teles a bérleti idő egész tJarta.mára (legfeljebb 
azonban 10 évre szól,) együttes laktamyabér 
alapul vétele mellett) felülMlyegle:m1i oklll1ány
bélyeggel. 

A bélyegilleték kiszabását az 1~27. évi 
12. sz. Cs. K.-ben közzétett 86.llS/VI. b--1927. 
évi B. M. körrendelet az egész bérlettartamra 
esedékes J.aktanyabér 0.5%~ban állllipította meg. 
Az 1937. év.i 98. sz. Budapesti Közlönyben meg
jelent 64.700{P. M. rendelet 20% pótlék lero
vá.'>át írja elő. így akiszabat 0.6%-ra ICmelke
dett. Ha a szerződés 10 évnél hossZ/abb Időre 
szólna, ak!kor is csaik: 10 év·i bérösszeg után kell 
a bélyegilletéket leróni. Ha a. szerződés ibizony
talan időre szól, ak/kor osak 3 évi bérösszeg 
után kell az illetélret leróni. 
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Az illetéket nemcsak okmányibélyeg felra
gasztásával lehet lerÓni, hanem készpénzben iS 
az ilietéke.:; kir. adóhiva1Ja.lnál. A kir. adóhi,va
tal ez esetben a szerződés felső részén !köteles 
a leróvás megtörténtét igazolni. 

A szerződés 2. és 3. eredeti példányán az 
illeték leróvását a gazdasági vagy a. törZISgaz
dasági hiV'atali főnök köteles igazolru.. 

A bélyegil~.eték leróvásának kiszaibatára 
vigyázni kell, a gazdasági hivatalok a .Jaktanya
tulajdonossalaz örsök útján összegszerű
leg pontosan közöljék a reárag3isztandó ok
mánlYbélyeg értékét, mert tévedés esetén a 
pénzügyi hatóságok a bérleti szer:llődést meg
lele·tezik. Ha a lwktanyatuJajdonos ennek meg
fizetése ellen azzal a klfogáissal tiltaJkoznék, 
hogy a felragasztandó bélyeg mlmJlyiségére a 
téves felvilágosítást a csendőrség adta, úgy 
!Jer keletkezhetik. 

Községe!klkel kötötú J.akibérleti szerződések, 
ha 6 évnél hosszabb időre szólnak, os'3lk ak>kor 
válnak érvényessé, ha a felügyeleti hatóságok 
(vármegyei kisgyűlés) jóváhagyta. Kiskorú tu
lajdonosok esetén árva:s.zélu hozzájárulás Irel!. 
Alapítványokk!al, álj,ami inté7.etekkel kötött bér
leti srerződések érvényes.ségéhez az ille'téke.;; 
mini,s7!térium jóváhliJgyása szükséges. 

Mikor a szerződés érvé..'ly.be lépett, az 19:29. 
0vi június 6-án kelt 1J3.1.088/VI. b-192i9. számlÚ 
rendelet alapján annak egy bélyeges és egy má
solati példányát a kincstári jogügyi igazgat6-
&ágnak kel! megküldeni, ha a bérleti idő egy 
évet meghalad, hogy a 12. pont alapján a lak
tanya ,épület telke- után iIIetékes telekkönyvi ha
tóság;nál a kincstár bérleti jogát a telekkÖlllYv C. 
lapjára kebeleztesse be. A jogügyizgazgatóság
gal a tulajdonos állandó lakhelyét is közölni kell. 
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A szerződésnek tehát úgy alaki, mint anyagi 
(tartalmi) szempontból alkalmazkodnia ikell a 
vonatkozó utasítás 84. mellékletéhez, mert a be
kebelezést a hatóság a Telekkönyvi Rendtartás 
alapjá.n a legkisebb alaki hiba miatt is vissza
utasítja. 

Itt kell megemlíteni, hogy ha a szerződést 
a telekkönyvi tulajdonos, vagy tulajdonosok is 
í~Uk alá, de ezek nem magyar állampolgárok és 
a szerződést ikülföldon írtak alá, úgy a Telek
könyvi Rendtartás szerint az aloáírások valódisá
gát a lakóhelyük után területileg illetékes 
(csehszlovák, szerb, román, stb.) törvényszék 
elnökével, egy ottani közjegyzővel, az igaz
ságügyi és Ikülügyminisz~riumokkal kell iga
zoltatniok Egyúttal az abban az államban 
elismert magyar követséggel (ügyvivövei, 
vagy konzullal) is igazoltatni, illetve láttamoz
tatni kell az aláírásokat. Máskülönben a bekebe
lezést nem lehét végrehajtani. Ezeknek a ható
ságoknak azoil1'ban mindenike magas összegü ille
téket követel, amelyet a bérbeadó tartozik meg
téríteni még abban az esetbE!ll is, ha a kincstár 
azt e!őlegezné. Utóbbi esetben a legközelebb 
esedékes laktanyabérből kell levonni. . 

Ha a tulajdonos magyar állampolgár, de 
külföld'ön él és a szerződést meghatalmazás alap
ján nem a meghatalmazott ja, ha!l1em személyesen 
külföldön írta alá, akkor aláírásának valódiságát 
a szerződésen az ottani m. kir. konzullal kell 
igazooltatnia. 

A telekkönyvi hatóság a bekebelezés megtör
téntét Végzés>ben közli. A Végzés tartaimát vala
mennyi eredeti példá!l1yra záradék alakjában kell 
rávezetni. 

A szabály az, hogy ha a szerződés érvénybe
lépése után a szerződésben a legkisebb változás 
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vagy változtatás áll be, azt csak záradék alak
jában lehet rávezetni. Javítani a ' szerződés szö
vegében nem lehet. Az ilyen 71áradékot a szer
ződő felek mi!l1degyikének alá kell írnia. 

Bérletek elfoglalása. 

Itt a. legfontosaobb ifiennivaló az, hogy a lak
tanya tulaJdonos, vagy megbizottjának jelenlété
ben az illető alakulat parancsnoka csak előzetes 
alapos átvizsgálás után, amelynek a padlástól a 
pincéig mionden helyiséget magában kell foglal
nia, vegye át a kibérelt épületet. 

Az átvételt bizottsági jegyzőkönyV'ben kell 
l~szög~zni, .amelye~ úgy a tulajdonos vagy meg
blzottJa, mmt az atvevő parancsnok köteles alá
írni. Két példányban kell kiállítani, egyik pél
dámyt a tulajdonos kapja, a másik az illető ala
kulat birtokában marad. 

Ha az átvétel rendben történt meg, akkor 
erről csak egyszeru jelentést kell tenni. Ha 
azonban az átvett épület nem felel meg a köve
telményeknek, ha a tulajdonos a Nyilatkozatba!l1 
illetve a szerződésben vállalt kötelezettségének 
egyáltalában nem, vagy csak részben tett eleget, 
(ha a tetőzet cserepei töröttek, ajtók, ablakok, 
kályhák rosszak, töröttek, vagy hiányzanak, 
padlók korhadtak, kerítés, kút, stb. nem felelnek 
meg a célnak) úgy a jelentéshez az :átvételi 
jegyzőkönyv másolatát is csatolni kell. 

Az eredeti jegyzőkönyvet nem célszerű irat
tárba tenni, mert szükség esetén hosszabb bérleti 
idötartamnál és parancsnokváltozás esetén ne
héz me,gtaláLni. Elkallódik, vagy ikiselejteződik. 

A mindenkor érvényben levő szerződés má
solata mellett kell megőrizni. Ez rendszerint nem 
látszik fontosnak, holott igen nagy kellemetlen-
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ségekinek lehet a megelőzője. Előfol'dult, hogy 
egyik örslaktanyatulajdonos 20 évi 'bérlet után, 
az épület kiüríUísekor, az átadási jegyzőkönyv 
aláírását azon a címen tagadta meg, hogy az 
épület állaga és ajtai, ablakai, valamint leltári 
tárgyai a csendőrség használatában teljesen 
tönkrementek és kártérítési követeléssel állott 
elő. A-z örs jelentette, hogy a kifogásolt hiányos
ságok államdóan fenn áll ottak s ha mégis romlás 
állott ~lő, az annak a következménye volt, hogy 
a tulajdonos a többszöri felszólítás dacára sem 
tataroztatott kielégítően. A tu}ajdonos ezt ta
gadta. Elő :kellett venmi az átvételi jegyzőköny
vet, nem találták. Bizonyára az átvételről szóló 
jelentés fogalmazványához lett csatolva - annak 
idején - és irattárba került. Innen pedig a 
es.-2. jelzésű utasítás 120. pontja alapján ki
se l e j ti tették. 

Ellenbizonyíték hiányában a kártérítési per 
megelőzése céljából a ,tulajdonossal a kincstár
nak nagyobb összegben ki 'kellett egyeznie. 

Bérletek felmondása. 

Ennek még nagyobb a fontossága, mint a 
bérleWk átvételének. Ha nem a legnagyobb kö
rültekintéssel járunk el a felimondásnál, akkor 
úgy a kincstá,rt, mint önmagunkat sÚ'lyosan meg
károsílj:;hatjuk, 

A bérleti szerződésekben rendszerint ki van 
mondva, hogy a ,bérlet időtartama alatt a 
bérbeadó nem mondhat fel, a kincstár azonban a 
szokásos bérnegyedre előzetesen három hónappal 
bármikor felmondhat. 

Ezt a különleges jogot a kincstár azért kö
tötte ki magának, hogy az örs áthelyezésében, 
vagy feloszla!tásában anyagi kötöttségek ne aka
dályozzák. 
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A kincstárnak ezt a jogát azo!ll'bam nem sza
bad túlzottan érvényesíteni, mert nem lenne mél
tányos, hogy egy laktanyát, amelyet a csendőr
ség részére a tulajdonos nagy anyagi áldozattal 
átalakított, komoly ok nélkül, csak azért mond
jon fel a kincstár, mert egyoldalú szerződése ezt 
looetővé teszi. Más eset tel'mészeteSen, amikor 
szolgálati okok teszik ezt szükség'essé, pl. örs
á thelyezés stb. Megengedhető esetek: a lak tanya 
egyáltalában nem, va.gy csak szükségből felel 
meg vagy azért, mert szűk, vagy, mert a.z eg1ész
ségügyi szempontok követelik meg a felmondást. 

Hyen esetben a,zonban a laktanya tulajdono
sát az átmeneti időre nagyobb kiadásba ne vi
gyük bele laktanyaátalakítás, stb. követelésével. 
Lényeges itt, hogy ez esebben a kincstár az er
kölcsi jogalapját az azonnali felmondásra el
veszíti. 

Megengedhető ok a szerződés lejália előtti 
felmondás ra az is, ha a laktanyabér a helyi bér
viszonyokat és az örs rendszeresített létszámát 
figyelembe véve túlmagas és a tulajdonos több
szöri felszólításra sem hajIandó bércsökkentésre. 
Ilyell1 lesetben, ha olcsóbb és megfelelő elhelyezés 
kínálkozik, a felmondás indokolt. 

Altalában' a'Zonban gondolnunk kell alTa, 
hogy a kinc5tár a bérleti viszonyban megköve
taLi, hogy a szetződő fél a kincstár anyagi érde
keit ne sértse meg, így kedvezményes helyretét 
ll. kincstár ,sem használhatja ki és neki is szem 
előtt kell tartania a vele szerződéses viszonyban 
levők anyagi érdekeit. (Lásd az 1931. november 
6-án kelt 113,492/VI. b--1931. számú Tondeletet!) 
E téren a szolgá.lati túlbuzgóság előidézheti, 
hogy a tulajdonos a váratlan és neki károkat 
okozó felmondás miatt jogorvoslást keres. Na-
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gyon nehéz ilyenkor a jogorvoslattal szemben a 
magánjogi védelmet megtaláIni. 

A felmondott bérlete!< t.ulajdollosai a várat
lan felmondá:sban anyagi sérelmüket látván, a 
belü~yminiszter úrhoz nem egyszer panasz bead
vánnyal fordullll!ak. 

A felmondások szabályszerű végrehajtásához 
nemcsak szolgálati, han ron közvetlenül igen fon
tos kincstári és közvetve magán anyagi érdekek 
is fűzödnek. Ma már nem elég aSzárnygazdá·· 
szat Kezelési Uta:sítás 103. §-ába:n fogIrultakat 
foganatosítani, hanem be kell szerezni a terüle
tileg érvényes összes vármegyei, városi és köz
ségi JaJkbérleti smbálYl'endeleteket i,s. Az illeté
kes hatóságok ezeket díjmentesan bocsátják ren
deJke7Jésre. Alakbérleti viszo,nyokat ugyanis a 
szerződésben kikötött, közös mege,gyezésen ala
puló feltételeken kivül, általános érvényű sza
bályok is rendezlli<:, amelyeket az államhatalom 
a változó helyi viszonyok méltányolásával a hely
hatóságokm ruházott. 

Ilyen általános érvényű szabályok, melyek 
helyenként váitozhatnak, pl. a bél'llegyedek, fél
évek megál1apítása, a bérleti idők kezdete, a 001'
letJek felhagyá,sa, a bérletJek elfoglalásánaJk mód
jai, a felmondások "égrehajtása és a felmondás 
~ pern fogadásának kő1cs'Önös bírósági érvénye
Sl1:lése. 

Az új bérletek elfoglalása körül meg nem 
oldha.tó ~lehézségek nem szoktak felmerii1ni, mert 
az új laktanyákban a bérl.!t kezdetének napján 
lakók már nincsenek, akiknek késedelmessége a 
heköltözést akadályozná. Ennek oka az, hogy 
ninosf'.JlJ olyan magánépület, amely valamelyes 
átalaildtás nélkül laktanya célja-ira megfelelne. 
EJlIl1ek elvégzése céljából a tulajdonos már jóval 
előbb kiürítteti az épületet. 
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A teljes vagy részleges heköltözést csak a 
javíttatások és átalakítások elhúzódása szokta 
há1JráltMlll'i (pl. az új falak stb. nem száradnak 
ld). Ilyookor nOOl célravezető a J.aktanyatulajdo
nost hacsak nem a rossz.hiszemüség esete forog 
feru:, perrel fooyegetni és a csendőrségl bérlet
től a kedvét már a kezdebnél teljesen elvenni, ha
nem meg kell győzni, hogy anyagi áldozat árán 
is az ő kötelessége a bajon segDeni, pl. a helyi
ségelcet fűttetni, az örs részére az el nem fog
lalható helyiségek helyett ideiglenesen másikat 
kibéreln~ stb. 

A legjobb megoldás itt is az, ha az örs
parancsnok a megelőzést alk!almazza és a bér
leti idő kezdete előtt a javítási vagy átalakítás! 
munkálatok menetét elJenőrzi és a szükséghez 
képest sietteti. Ez az eredményt meghozza, ha
csak, mint vis major az időjárás vagy más ilyen 
akadály nem lép közbe. 

A meglevő bérlet elhagyása, illetve a bérlet 
felmondása már sokkal körülményesebb és még 
több pontosságot ikíván. 

A bérelt 1aktanya felmondásán ak az idejét 
tulajdonképpen a belügyminiszter úr szabja meg, 
ez az időpont lawnbam majdnem minden esetben 
egyezik a jaVla-solt felmondás'i idöpO'l1ttal. A ki
bérlésre vonatkozó java'slattétel előtt tehát cél
szerű elővenni a vonatkozó bérleti szerződést, a 
területileg érvényes helyhatósági lakbérleti sza
bályrendeletet és mindkettőt áttanulmányozni. 
Ha a kettő között lényeges körülményre vonat
kozó eltérés lenne, úgy a belügyminiszter úr 
figyelmét erre már előzetesen fel kell hívni vagy 
még előbb a k~rdés mibenállását akincstáli jog
ügyigazgaJtósággal 'kell letárgyalni. 

Utólagos vagy a szerződés valamelyik pont já
nalk joghatályba lépése utáni, siettetett tárgya-



lások ug'Yl3lIlis eredményre már nem szoktak ve
zetni, mert a jog megvédésére törvényben meg
szabott eljárások határidőhöz vannak kötve, 
amelynek az elmulasztása a biztosított jog el
enyészés ét vonja maga után. 

A belügyminiszter úr által elrendelt felmon
dást a Szárnygazdászat Kezelési Utasítás 86. 
számú mellékJ.ete .sze1"int kiállított "Értesítő"-vel 
kell a tulajdoolQs tudomására adni. Ehhez a fenti 
uúasítás 87. számú mellékIete 'szerinti "Átvételi 
elismervény"-t keH cs'atolni, amelyet a tulajdo
nQS a fe1mondásd "Ér,tesítő" átvételekor saját
kezűleg kitölt és vagy postán vagy a hatósági 
Irezbesítő útján a felmondó csendörpal'\arrtcsnok
sághoz visszajuttat. 

N agyon fontos a Szárnygazdászat Kezelési 
Utasítás W3. §-a 3. pont j án aik szigorú betartása. 
Ez a pont megmondja, hogy az Értesítőt .a szer
ződésben kikötött felmondási határidöt megelő
zőleg legalá'bb nyolc nappaJ. a helyhatóság útján 
(és nem az örs vagy a szárnypwrancsnokság út
ján) a lalclianyatul,ajdonosnak kézbesíteni kell. 
(Pl. háromhavi előleges felmondás esetén au
gusztus l-re a fe1mondási ÉrtesítŐ't már április 
28-r,a meg keH küldeni.) 

A kézbesítést '3.7Jért a legcélszerűbb a hely
hatóságok útján eszközölni, mert ezeknek a Polgári 
Perrendtartás 151. §-a alapján hivatalos kézbesítő 
közegeik vannak, városoknak bejelentő hivata
laik, kis- és nlllg,yközségeknek a jegyzők által 
ellenőrzött és felügyeletük alatt álló községi 
kézbesitőik. 

így a m.agánjogÍ lköve1lke.zmények alóli fe
lelősség postára ladás után ,a cs~ndőrpara.l1!Cs
nokságokl'lól a kézbesítési szabályokban jártas 
és arm hwatott helyhatóságokra hárllJIDlik. 
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A hatósági kézbesítésnek három m6dja van: 
1. Kézbes!Ítés a címzett kezeihez. 2. Pótkézbesítés. 
(Vele közös háztartá~ban élő, 'nagykorú család
tag kezéhez.) 3. Kézbesítés letétellel. (A községi 
előljáróságnál van 30 napig letéve és a laikásra 
értesítés van lkifüwgesztve, hogy a falrrnO-ndási 
"Értesítő"-t a községházán á1lveheti. Ez a régi 
kifüggesztési <eljárást pótolja.) 

A helY'hatóságok, ha .a lakúanyamüajdollQS a 
felmondást nem akarná elfogadni és az "ÉrtJe
sÍtő"-t átvenni, a harmadik módot al,kalmazzák 
és 3'0 nrup után 'a.z "Értesítö"-t az átvételi e1is
mervénnyel ~gyütt, megfelelő zárodékolás utáln, 
az érdekelt 'parancsnolffiágnak 'l'iÍssZlajuttatják 

A bérletfelmondáSii nehézségelmek ez az 
"gyik esete. A másik, hogy a IaktanyatulajdOll1os 
a felmondáS1 Értesitőt átveszi, de ugyam.a.kkor 
írásban értesíti a fe1mondó parancsnokságo";, 
hogy a feImondást bizonyos okokból vagy hizo
nyos körülményre lV'alÓ tek:inJtettel ~ fogrulja 
el. VoLt olyan eBet is már, amikor :a felmO'Jldás 
el nem fogadását semmivel sem indokoLta, csall, 
írásban egyszerűen kijelentette azt. 

Sohasem smbad ,a tulajdonossal jog"Vl1lálba 
vagy a szerződés magyarázatába bocsátkozni, 
hanem a községi előljáróság értesítése vagy a 
tulajdonos válaszának ikézhezvéteJe után, azonnal 
elő kell venni a helyi Lakbérleti szabályrendele
tet . (ha nincs külön városi va.gy községi, aikkor 
a vármegyei érvényes) és meg kell állapítanI, 
hogy az az 'adott esetre milyen eljárást ír elő. 
Ezeket a tennivalókat kell késedelem nélkül fo
ganatosítani. Ha az előírt idő olyan rövid, hogy 
a ilcésedelem veszéllyel jár, alcl<or az eIlőljár,s pa
rancsnoksághoz távbeszélőn kell jelentést tenni. 
vagy pedig III s7!abályrendeletben előírt eljárást 
saját hatáskörben kell rnegrt;enni és az előljáró 
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paramcsnQkságnak a kiadvány fogalmazványát 
utólag tudomás és jóváhagyás végett elöterjesz
teni. 

Ha a felmondálS el nem fogadásáró1 ért€siilt 
para.ncsnokság az érvényes szabályrendeletben 
megfelelő útmrutatást nem 'találna, úgy még a 
kézhezvétel napján vagy ha ez 14 óra után tör
tént, másna.p 9 órakor tanácsadás végett t.áv
beszélőn a: kincstári jogügyigazgatóságot 
felhívhatja. Ezt célszerií. megtenni. 

Lakásügyekben általánosságban a bérlet tár
gyát képező ingar.lam, ,területi illetékosségú klr. 
járásbíróság a lakásügyi hatóság. Vl,tás ügyek
ben az jár el. A helyhatósági la:kbérleti szabály
rendeletek által.ában úgy intézkednek, hogy ha. a 
felmondáJs a szerződés vagy a helyi szokások be
tartása mellett is :történt, ha azt akár a bérbe
adó. akár a bérlő nem fogadj,a el, úgy a felmon

. dás érvényességének kimondását az illetékes kir. 
járásbíróságtól a felmondáls tudomására jutásá
tól számított 8 napon belül a szerződé:; csatolása 
meBent írásban kell kérm. 'Ennek elmulasztása 
az érdekelt fél ellentmondása révén a felmon
dást megnemtörténtté tel8zi. 

Ez áJ,úalános szabály. Egyes tönvooyha:tósá
golrnál, városokinál vagy községalrntél lehet ettől 
eltérő rendelkezés is, de mindene.:5etre a. terüle
tünkön levő, minden lakbérleti szabályrendeletet 
nyilván kell tartanunlk, hogy szükség esetén 
kellő időben alkalmazhatók legyenek. 

Ha alaktanyatulajdonos valamely.iJk város 
vagy község közönsége és a felmondás t nem fo
gadná ~l, alci{or az "Értesítő"-t a területileg Il
letékes kir. járásbíróság útján kell még egyszer 
megküldeni. Ennek átvétele oalől nem térhet ki. 

A felmondásra törvényileg előírt Idő utolsó 
llIapján kézbesített "Értesítő" körül nehézségek 
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szo'kta!k. felmerülni. A tuIajdono? ily~kor .~: 
dig talál módot arra, hogy a meg hatralevo ldo 
alatt a kézbesítést megaJka:dállyozza. 

Előfordult olYaJn eset 13, hogy a. felmon
dásra kitűzött utolsó napon megküldött "Érte
sítő"-t a !községi elöljáróság azzal küldte 'VIssza, 
hogy kézbesí-teni nem tudtJa, mert a laktany~
tulajdonos téli hónapokban Budapesten, X. utca
ba.no Y. száah alatt lakik. Mir~ a megadott 
cím~'e, most már ajánlott-expressként fela~.~tt 
felmond&-levelet a posta lebelyegezte, az elont 
felrmondási idő lejárt és a tulajdonos a fehl1on
dást nem foga:dta el. 

A községi előljáróságot a.nyagilag ~~n l~~
tett felelősségre vonm, mert ő csak ':;UJat ~a~')l
nak ottani tartózkodási helyét köMes nYIlvan
tartani. Az illető nem tart.óí'i<odo·~ a. k~ségb;n, 
budapesti lJaMscímének ;negszer~ese ~s:,.'k ~aJ~Ml: 
értesülés útján történt, Igy a ikezbesltéS vovaJb'bl 
sorsáért nem vállalhatta a. fe1elősséget. 

A lakásbérleh szabályrendeletek áLtalános
ságban a szokásos bérnegyedek hónapjain~ 
1., 2., 3., 4. és 5. napjait szok1;á)k déli 12 óráIg 
a felmondásra kijelölni. (Természetesen 'V'a.nnak 
ettől 'teljesen 'Cltérő sza.bályr~dele.tek, pl. v~'n 
olyan is, ,ahol a bérnegyedek hcmta.pJamak 14--eIg 
érvényes a. felmond~s.).. " 

Ha azonban mmden elore nem laiJható ne
hézséget is el akarunk kerülni, akkor jobb az 
Értesítő"-t a szerződésIleg megállapított fel

~londási idő eloső napja előtt már 8 nappal a 
kézbesüöhöz, Illetve a laktanyatulajdono:;hoz el-
juttatni. ., " .. 

Igen lényeges biztoSlt€lk mmdennemu ma-
gánjogi bonyodalo~.m~l ~z~mbe~ .. az, ha az 
egém; felmondási clJaras boseges ldokerebe:; kap. 
Célszer~ a les.-kivételesebb körre sZQxítani aZQK;at 
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az eseteket, amikor egy bérlet felmondása any
nyira szűk idöhatárhoz vam. szabVia, hogy csak 
távbeszélön kérhető ki a vonatkozó szol<Yá
lati rendt>Jlkezés. Ilyemkor InÍlndig hajszálon fÜgg 
az ügy fölött a magánjogI zruvar. 

Laktanyák .tatarozása. 

1. Kincstári laktanyáknál. 

A csendőrségi épületek ~arbantartásáill.oz 
szükséges heJyreállítások évente rends:rerint egy
szer kérhetők. A Szárnygazdásl'lat Kezelési Uta
sítás 105. §-ának 6. pontja az értelemszerű vál
tozta'!lásokkal' érvényben maradt. 

A kőltségwtési hiterkeret,)k teljes felhasz
nálása céljából 3ZOJlJban gyakorlattá vált, hogy 
a be1ügyminiszber úr (az utóbbi években) a 
kIncstári épülmek általá'nos 'tatarozásám vonat
kozó ·adatokat külön rendelettel már február Ikiö
l'lepére bekén és egyúttal IkPzli, hogy a re,ndel
keres re álló hitelkeretdk rnérvéhez i-gazodva csak 
olyan helyreálIítások engedélyeZJése kérhető, 
ame~yek elhalasztása az, épület állalgát veszélyez
tetne, egyben megsza:bj1a, ihogy csak ~üLsö tataro
záLSoik kérhetők, avagy ezek mellőzendök és az 
épül etelk belső tatarozás át kell végre}HIJjtam. A 
takiarékossági rendeleteknek 1931-1ben történt 
megszigorítása óta a rendeLkezésl'e álló hitelke
r~~k .. nem elégséges~ ,a~oz, hogy a szükségessé 
valt osszes helyreruhtasl munkálatok emgzése 
engedélyezhető lett volna. 

Erre való tekintettellgen nagy parruncsnoki 
gondot jelent, hogy milyen mu.nlkálatokat része
sít előnyben és melyek engedélyezésére tesz elő
terjeS2ítést, Ua a belüS'Yminisll~t úr az Ut<J.S!~ 
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tásban előírt időpont (mind,)n év március 'Vége) 
előtt bekéri a javíttatásokra vO!I'jatkozó javrusla
tokat akkor az örsökkel szemben is haladékta
lanul' intézkedni kell, hogy az örsgazdászatkeze
lési Utasítás 82. §. 7. pontja é.rtelmében szer
kesztendő kimutatáJSo~at azonnal állítsák össze 
és terjesszék elő. 

Egyes helybeli vállalkozók ",agy ipa.;os().l{ 
árfelhajtó törekvésének és az esetleges 'VlJSSza
élések meggátlása céljábólszigorúlIilll meg kell 
kőv,)telni hogy a 100 P-'l1 fellÜli beszerzésekhez 
vagy iIl1u~kálrato~oz az örsök legalább 3-3 ár
ajánlatot ;,;zerezzelnek be és a legjutányosabbat 
a~ egységár helyességét igazoló I:relyha~ósági ~
radé~kal elláttassák. Ennek ellenere mmd a ha
rOlffi ajánlatot feL kell terjeszteni. Ha három aján 
lattevő nem a~adt, azt a felterjesztésben indo
kolni kell. (Lásd. az 1927 december 13-án kel: 
135.332jVI. b-1927. számú B. M. rendeletet.) 

A felterjesztett árajánlatok, illetve kimuta
tások számszerű h,)lyességét a gazdrusági hiva
talok ellenőrzik és ennek megtörténtét !körbé
lyegzövei és a főnök aláil'ásávaJ. iglazolják. 

Itt ken egy nagyon fontos körülméin.yre rá
mutJatni. A helügymmisZ"'uer úr a helyr'eállítá
so<kat a bizottsági jegyzökönyovek és a hozzájuk 
tartozó költregokmányok atliapján engedélyezi. 

Ha a kérdéses munlkála'tolk: ,wfejezést nyer
nek, az engedélyezett költségösszegeIket a g~zda
ságí hiV'atalok a pénztári nraplókból a VlSSza

adott bizottsági j,)gyzöklönoyvek és árajánlatJ. 
költségokmányoknak a kiadási tételhez való csa
tolása mellett írják ki. 

Ebből az !követ~iik, hogy osak arokiat a 
munkálatokat szabad elvégeztetni, wnelyek en
gedélye'Z'Ve lettek és csak azokat a költségeket 
/:~al;)ad a llénztál'i nalllób51 kiírni, al!Ilel?€lk tén'll-
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leg elvégeztettek, mert a cSatolt me1lékletek 
erek igazolá.sára szolgáln aJk. A mellékletek a 
kincstári pénzek nyilvántartására szolgáló pénz
tári naplóhoz !Való csatolás után elszámolási ok
irat jellegét veszik fel. 

A végzett munkálatok pedig pontosan és 
kiz(vrólag azok lehetne-k, amelyek~ a ibelügymi
ni~zter úr engedélyezett. 

Ha a rmunkálatOik befejezése után az enge
rlélyezett hitelkeretnél megtakarítáJs mutatkozik 
(az előmél'eti költsé~etést ugyamiÍis nem lehet 
100%-os pontossággal összeállítanI, ott átalány
árban számítnak) , a maradványt saját hatás
körben nem lehet semmire sem felhasználni, ha
nem annak ö;;.szegszerű bejelentésével eg-yidejü
leg a megmaradt összeg célszerű felhasz.nálá
sára csak jaV'aslat tehető. 

A kincstári épületek karbantartására Irolt
ségvetésIleg biztosított összeget a belügyminisz
ter úr, a beérkezett javaslatokkal arányosan a 
tavaszi munkálatok során szétoSztja. .A!m:int Iml
Jítettük, 'az előméreti költségvetések nem teljesen 
)Jontosak. Amint előfordrul az. az eset, hogy 
egyes helyeken megtakarítás mutatkozik, előfor
dul az az eset IS, hogy az előirányzott összeg 
nem elég és !Valamelyik parancsnokság póthinelt 
kér. A belügymif\1.iszter úr tehát mielőot a ma
radványösszegek felhasználását engedélyezné, 
először a póthItel kielégítésére 'átutalásokat 
végez. 

A most tárgyalt költ.ségkimutatásoikba a 
kincstári épületek karbantartására vonatkozó, 
helyreállítási munkálatok elivégzését vaJg"Y anya
gok beszerzését, Illetve ezek költségeit lehet fel
venni. A Szárnygazdászat Kezelési Utasítás 105. 

. 6. pont c) alpont jának S. bekezqés~ meg-
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mondja, hogy kincstári épületek átalaJkitását, bö
vítését vagy új építkezést csetrölresetre iciilön 
kell kérni. 

Ennek a szabálynak a betartása különpsen 
most fontos, amikor költségvetési okokMl a be
ruházáSI hitel folyósítása átmeneti időre be van 
szüntetve és az ilyen kérdés feletti kedvező vagy 
eluta.;;ító döntést hosszú és bonyodalmas el<Xké
szüle'teik éJ> eljárások előzik meg. 

A Szárn~gazdászaJ:; Kezelési Utasítás 105. 
§. 6. pontját az 1930 október 23-án kelt 78.8351 
VI. b--1930. sz. rendelet egészíti ki. 300 pengön 
aluli helyreállításnál a bizottságban egyszerű 
szakember, hely:beli iparos whet részt, mint 
szakértő. A 300 P-'Jl felülI helyreálIí'tásokhoz 
azonban már az ál1amépítészeti hiNatal közegé
nek a kirendelését is kell kérnI. Ilyenkor aJ bi
zottsági jegyzőkönyvet a kirendelt hatósági 
szak!közeg és az örsparancsnok ott veszik fel. 

Ez a rendelet azt is megs7!abja, hogy az 
Utasítás 105. §. 6. pontja utolsó bekezdésében 
('mIített "l1Iagyobb helyreállítások, átalakítások, 
bővítések" alatt olyan munkálatok értendők, me
lyeknek költsége az 5000 pengőt meghaladja. 

A fenti ~endeletet kiegészíti az 19~3 január 
9-én kelt 99.524/VII. b--1932. s-zámú B. M. ren
deIet. 

A Szárnygazdászac Kezelési Utasítás 105. 
S. 6. pontjának uto1só bekezdésében említett 
"nagyobb helyreállítások" értékét 3000 P-re 
szállította le, a 3000 P-n feIDli értékű helyreál
lítási munkákat az államépítésze'ti ihivatal !köz
reműködése nélkül elvégeztetni nem szabad. 
Egyúttal szabályozza azt is, hogy milyen eljá
rást kell folytatni a 3000 pengŐII! aluh helyreál
lítá.SQlknáll ha ~7;; áll<l-mépítéiizeti hivatal közre-

~ 
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m.űködése költségmentesen vagy allkalmilag nem 
hmne biztosítható. Igen fontos rendelet ez. 

2. Bérelt laktanyáJknál. 

A bérelt csendőrlwktanyák tatarozása körüli 
eljárást a S7.árnygazdáJSzat Kerelési Utasítás 
105. §. 1-3. pon:tjra írja elő. A bérelt lwkta.n.yák 
parancsnokrai is kötelesek arról g<mdoskodni, 
hogy a l,a,ktanyák jó. tiszta és la/khaw állapotIbaiIl 
l~gyenCik. Ha azonban a laktamya1mlajdonos 
anyagi helyzetét nem vesszük figyele mibe és túl
zott követelésekkel lépWl,k fel, akkor 31 visZOiIly 
köztünk és a 1ml,ajdonos között rövidesen fe
szültté válik és olyan súrlódáJsok keletkeznek, 
amelyelme1c éppen a JakJt3Inyal'end és esim adja 
meg az árát. Az utasítás idézett §-ánwk a 3. 
pontja határozottan mc.gsz:abja, hogya bél'be
adótól a bérleti szerződés 2. pontjában biztosí
tott kötelezettség teljesítésén kívüL olyan szolgál
tatásokat, 3Iffielyekre SZerződésileg külön köte
lezve nIncsen, :nem s1iabad követelni. 

A ta'tla.rozás ~ükségességének a meg1áJ1:apí
tását tehát nem célszerű egyedül az örsparancs
nokra bízni, mert érthető és ,termésretes töre!k
vése, hogy a maga laktanyáj át minél szeblbé · és 
jobbá tegye s ebből a törekvésből 'túlzások is 
ke letkezhetnek. 

Tapasztalatok szerimt a legtöbb súl1lódáJS oka 
a bérleti szerződés 2. pontj,a, amely a iháztu1aj
donosok helyreállítási !kötelezettség'ének idejét 
esaik általán.osságban állapítja meg és csak a 
meszelést írja elő határozott időben, 2 évben. 
AzoIl1kívüI szól festett helyiségekröl 1'8, s a fes
tés időtartamát "a IlIZÜkséghez mért időben" ki
fejezéss(;'l szabja meg. A \Szü,~ségesség me~á..!JJ~, 
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pí'tálsánaik jogát azonban kizárólag a parancs
nokságra bízza. 

A legénységi elhelyezés festéséről egyetlen 
utasítás sem szól, azt így egy örslaktanyábaJll 
külön szerzödésen kívül !követelni nem lehet. A 
meszclt fehérfal a vidéki, kis ablakkal elLátott 
helYlségeiket viIágosabbá teszi, egés2lSégesebb és 
'tisztább, mert az újrameszelést 2 évenként j0l;\'
szerint követelni lehet, sok örspamncSTIak mégIS 
arra törell~szik, hogy legalább az prs~roda és a 
természetbeni lakások :Jlalai lehetőleg minél tölYb 
színben: festve legyenek. S ha a lakt3lnyatulaj
donos ennek a szerződésenr kívüli követelésnek 
eleget tesz, rukkor a festést a meszelés sel az01:o
sítják s 2 évenkéntI megismétlését követelik. 
Olyan egysreru Imlber€OOnél, kispalgáro'knál, 
mint wmilyen a csendőrségi bérelt laktanyák tu
lajdonosainwk tekintélyes része, az alig használt 
szobáikball egy festés egy emberöltőig bart, így 
érthető az idegenkedésük az egypár éven be
lül történő új{lbb Ilyen felhívást,s!. 

Időközben az örsparran(JSJ1ok váJtozik. Az 
utód a laktamyatulajdonostól rossz néven veszi, 
ho'gy a1i elődjének ru kérését meg1tette, az övé'.; 
meg visszautwsította és a viszony feszültté vMik. 

Nem barátságos haillgon tárgyal a tulajdo
nossal hanem csak hivatal~san, Lehetőleg írás
ban kÜldi feIszólításait. A végzett mJIlIIlKával 
nincs megeléged'Ve, kifogásolja. A tulajdonos 
makaccsá válik. Erre jön a bejelentés, hogy a 
tulajdonos a felszólításnak ;nem tesz eleget. A 
laktanyát elhanyagolja. S a végén jön w Szárny
gazdászat Kezelési Utasitás 105. §-ának alkal
mazása, a hivatalból való helyreállítás, lakta
nyabérlevonás és olyan viszony, amelynek az 
örs b~l~lete és n}"ugalma, látja kárát. Ilyen 

22-



338 

esetben a legcélszerűbb más laktanya után pu
hatolni és a bérletet mielőbb elhagyni, mert egy 
rosszhiszemű vagy megbántódott laktanyatulaj
donos igen sok kellemetlenséget okoz a kincEtár
nak és per lesz a vége. 

A fent vázolt kellemetlen ségnek és egy kü
lönben esetleg "jól megfelelő"-nek minősített 
laktanya elvesztésének. nézetem szermt elejét le
het venni, ha az előljárók minden évben 
maguk szabják meg szemIéjük alkalmával, 
hogy az örspamncsnok a laktanyatuJ1ajdonostól 
milyen javíttatáJSokat követeljen. A tiszti belá
tás, méltányosság és mérséklet minden elkerül
hető súrlódást megszűntet, az utasítás szellemé
ben, amely minden túlzást tilt. (Lásd még az 
1930 júnijus 25-én kelt 75.321/VJ. b-1930. sz. 
B. M. rendeletet.) 

A tulajdono;:;ok ugyanis a tulajdonuikat ké
pező laktanyák bérbeadásával természetesen 
tiSZtességes polgári hasznot akarnwk maguknak 
biztosítani. A lkinostár a legtöbb helyen, ahol 
nincs kényszerhelyzetben, nem fizeti túl a lakta
nyabérelret. A laktanyabér bruttó összeg,ének 
legtöbb helyen 50, ,ahol a pótadó magas, 60-
65%-á't a tulajdonos állami (Elgyenes') adóban 
(házadó, házbérjövedelemadó) és községi pótadó
ban fizeti le. A megmaradt ré"zből kell a IaJk
tanyát tataroztatnia és ingatlaná.nlak hasznát 
lát,nia (néha megélnie). 

Ha egy 6 gy. csendőrrel rendszeresített ör
söt veszünk alapul, úgy a számítás az alábbiak 
szerint alakul: 

A laktanyabér évente 720 P. Elbből adóba 
fizet 50%-ot. Mará.d 360 P. Ha valwmi hasznot 
is akarunk a tulajdonosnaJk bimosítani, akJkor 
év~te 160 :P-nél na~70bb öss#€~et lcitevő t~w.-
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lozást nem követelhetünk tőle. Fal'lln egy olyan 
házastelek, amelyben egy 6 foo gy. örs s köztük 
egy nős elhelyezést talál 6-8000 P forgalmi ér
tékkel bír. Igy a mcguna;adt 200 P vagyonának 
alig 2-3%-os kamatozása. 
. .. Sregén,Y, ~~erek tulajdonát képező, preg 
e~~l;tek ~l.~e~leset - a ~ellen;.e~enségek. meg
elozese celJUlbol - nem celszeru Javasolni, mert 
azok karbantartása a haszonbérnek az adók le
vonása után fenmaradó részét teljesen fel
~mészti és így a tulajdonos a rende,; kJarbantar
tás·tól állandóan húzódozni fog. Még célszerűbb 
elzárkózni az olyan bérlet elöl, ahOl a. szegény 
laktanyatulajdonos kölcsön felvételével akarja 
házát csendőrségi célokra átalakítani. Az Ilyen 
bérlet az állandó panaszok, halasztáskérések, 
al,kudozások és laktanyaMrelöleg kérések meleg
ágyává válik. 

Az Utasitás 105. §-a ala-pjáln a. bérelt lakta
nyáknak hivatalból való helyreállítá"a kérdésé
ben a kincstári jogügyigazgatóság véleményének 
n:~ghallga~' után a ,kerületi par,ancsnokság 
dont. A kerületi parancsnokság döntésének írás
ban v,aló leadása előtt tehát Illem lehet \:llöIllltéZ
~€déseket te!nni. Nem lehet pl. nagyobb költég
gel járó 'tatarozwsOlk biztosítására az esedélressé 
v~~ó laktanyabéreket - a döntés megtörténte 
elott - 'a tulajdono;:;nruk való kifizetés helyett 
a gazdasági hivatal által letétbe helyeztetni 
mert ez azonnali panasz, illetVe per tárgyát ké~ 
peZI. Utóbbi esetben a kir. járásbíróság a kincs
tárt a letétbe helyezett laktaJnyabér azonnali ki
fizetésében;, továbbá a szóbanforgó időre az ösz-, 
s:z,eg 5%-0'; késedelmi kwmatának és a felmeriilt 
per, valamint felperes ügyvédjének ÜgyvédI 
költségei meg.térítésében marasztalja el. 
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A bérelt l'aktanyák iJatarozási követelmé
nyeinek felálIításánál vagy meglszabásánál a 
bérbeadó ra, egyoldaluan terhes srerződési felté
telek dacára is méltányos, ha tekintettel va
gyunk a mai nehéz gazdasági helyzetre tés az 
építési ramyagok sokszori ugrásszerű orágu1ására. 

A háztulajdonosok a mai v:iJszonyok ikÖZl&tt 
általáIban rászorulnak bizony~s méltálnyosságra és 
kíméletre, hiswn a kincstár is olyan helyzetben 
van ma, hogy a kincstári laiktanyák tatarozá
sál1a elöterjesztett kívánságok igen lllagy részét 
törölni ~énytelcn és a SzolgálatI Uta~ítálsnakJ a 
laktanyarend és ikülls'ő csín,r,a ;vonatkow szabá
lyait ilS bizonyos mértékben háttérbe swrí~va, 
csak aZ ,épületek állagát veszélyeztető, legszük
ségesebb javíttatások elvégzését engedélyezi. Ter
mészetes, hogy ha a kincstári épületek karban
tartása az ,áHamháztartást ilyen nehéz fel ada
jok elé állítja, akkor a magánháztartásokna'k is 
óriásI feladat épületeiknek jókarbantartása. 

A világhábol'ú utáni években, amIkor a köz
ségi előljáróságok t&bb helyen csak kiényszerbér
letben tudták volna elhelyezni az örsöt, uradalmak 
és közületek házastelkeiket a kincstárnak díjmen
tesen ajánldtták fef azzal a feltétellel, hogy az 
épületek. karbantartásáról a kincstár tartozik 
gondoskodni. 

Ezak az ingyenes bérletek 19 en elŐlllyösnek 
tüntek fel kezdetben; csak egy pár év eltelte 
utáln tüntt ki, hogy a kincstár karbantartás cí
mén egy hasonló épület forgalmi bérének ,vagy 
az egészét vagy a másfélszeresét költötte az 
épületre s több helyen ezenkívül fizette az adó
kat is. Egyik ilyen laktanyának a tulajdonosa, 
iIletve anna/k megbízottja a bérlet felh agy ása-
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kor a kincstárt mégis kártérítési perrel támadta 
meg azon a címen, hogy az épület a kincstár 
használatában kellő helyreállitás hiányában álla
gában is megsérült és értékéből vesztett. 

A bérleti szerződés és az Utasítás 105. §-a 
pontosan leírja, hogy a 1aktan)"a ~atarozását 
elhanyagol 5 tu1ajdonossal szemben Illlik a !kincs
tár jogai és milyen eljárást kell tanusítani. 
Erre tehát ez az ismertetés n€Jl1 tér ki, amnál 
is Ill1kálbb, mert olyan e~et még nem fordult elő, 
hogy a loaIGanya elhanyagoltsága azért kelet~
rett volna, mert a csendőrség a szerződésben 
megállapított jogai betaTtálsát a ItaiktanyaJtulaj
donostólJ ne követelte volna és a laktanya'tulaj
donos 'a>nyagi érdelkcit a kincstár, illetve III szol
gálat érde1rei elé helyezte 'Volna. Nehézség min
dig ' csaJk a túlzott k!övetelések Illllatt állott elő. 
Ezeknek a tompítására pedig célszerű töreked.
nünk, mert a csendőr.-;;égnek valószínűleg még 
hosszú évtizedeken át meg kell maradnia a fel
állítása óta jól bevált bérle'ti rendswrnél. 

Az eJ.helyezésnél a cél >aZ, hogy az alosztá
lyok elhelyezése bérleti időszakról időszakra ál
landóan javulj on és a haladással állandóan fo
kozód5 igény~et belégítse. Ennek elérése sze
rintem elsősorban >abban látszik biztosítottnaJk, 
ha mindenki előnyöS jogügyletnek és hasznos 
értékesítésnek tekinti a cSellldőrséggel kötött 
bérleti viszonyt. 

Az utóbbi időben több ajánlattevő kérte, il
letve erőszakos módon keresztüLvitte a Nyilat
kozat'ban vállalt kötelezettsége aló1i mentesülé
sét azz'al >az indokkal, hogy a kincstárral kö
tendő szerződé;;es viszony őt anyagilag meg
károsítaná, mert az utólag szerzett hírek sze
rint a csendőrség a }O~tanytakarbantartás terén 
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olyan, túlzoht követelésmel lép fel ' a tulajdo
nossal Szem:bffil, hogy a bérből se.mmi sem ma
radna meg, sőt a bérletI-e ő fizetne reá. Nem 
kívánatos, ihogy ebből tkPzfelfogás legyen.. 

Nem volna hasznos, ha olyan laktanya
tulrajdonosokr3o volnám/k: ráutaiva, akiknek c:>ak 
azért fontos és előnyös a kincstárral kötött 
szerződés, hogy alaktanyabér engedményezése 
mellett valamelyik pé,nzintézettől ·kölcsön fel
vételét kíJSéreljék meg, vagy hogy az ingatlanu
kat feny~gető árverést még ideIg-óráig ikitol
hassák. 

Igazán jó laktanyatulajdonos csaJk lkiegyen
súlyozott iköltségvetéssel !bíró v,áros !Vagy köz
ség és jómódú ember lehet, raki csendőrlakta
n'Yául bérbead ott ingatlanának a jókrarbanilar
tásában a maga érdekeit biztositva iátja és 
az.onfelül a maga erkölcsi érdekeltségét is 
irányadónak tekmti. 

II. 

POLGÁRI P'EREStl'G YEK. * 

A csendőrt hivatlÍisa a BünJtető Törvény
könyv és a Bűnvádi Perrendtartás ismeretére 
kötelezi. Ezek alapQs tudásával, a törvény védel
mével a hatóságok, bíróságok és a társadaloll! 
elismerését kivívta magának. 

Szívesen és szorgalmasan foglalkozik a 
csendőrlegénység büntetőjogi tudásának a fej
lesztésével, de már kevé2-bé, sokszor alig tájé-

• Forrásmű: 
Dr. ~rfi Gyula min. tanácsos tül'vénymagyal·á~ata. 
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kozott a jogi ismeretek egy másik ágazatában, 
a magánjogban -Ss a vele szoros közösségben 
levő Polgári Per1'·mcIt~rtá'lba.ll, holott ennel< 
legalább a legszúlc~bi:i{(;r:i ismerete az ember 
magá.néletben is igen fontos szerepet játszik. 

Magánélete a csendőrnek is ,'an, amine;'~ 
alapja anyagi viszonyainak rendezettsége, amely 
körülmény szolgálati magatartására is döntő 
befolyással lehet. A magánjog és a Polgári Per
rendtartás ismerete pedig vagyonjogi viSzonya
ink és anyagi érdekeink jogszerű megvédésére 
tesz minket kéve'ssé. 

Ez ra l'övid ismertetés a csendőrt a Polgári 
Perrendtartás keretében inkább, mint alperest 
mU~'l.tj!IJ be, mert S'Zolgálatából kifolyólag egy 
polgári pereseljá.rá.sban csak mint perbehívott 
alperes szerepelhet. Felperes ugyanis aza ter
mészeti vagy jogi sremély, aki a keresetlevél 
beadásával a pert megindítja. 

A világháború kitörése előtt a csendőr pol
gári pereseljárásba csak két okból kerülhetett: 

1. Kizárólag magánéletét érintő anyagi 
ügyein~k bírói útOll} való rendezéséből kifolyólag 
(örökösödési és más természetű vagyonjogi nő-
tartási, valamint Igyermektartási perek). ' 

2. Szolgálatával kapcsoiratban, ha hivatalos 
hatalmával visszaélt, vagy fegyverét jogtalanul 
használta és őt ebben ,az illetékes parancsnoka 
vagy valamelyik honvédbíróság bűnösnek mondta 
ki. Ez is ritka eset volt, mert a sértett l'end
szerint nem ·a csendőr, hanem a kincstár ellen 
indított kár:térítési keresetet s ha a kincstár a 
pert elvesztette, akkor !lJ csendőrt az okozott 
kár megtérLtésében közigazgatási úton hozott 
kártérítési határozattal marasztalta el. 

A világháború befejezése óta a~nban a 
fenti két ok egy harmadikkal is sZ!IJporodortt. 
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Kártérítési perbe lehet a csendőrt akkor 'is 
hívni, ha valakinek "szabályszerű hivatalos e1-
járásából" vagy "jogos fegyverhasználatából" 
kifolyólag oko71ott kárt. 

Ennek a harmadik perbehívási leheltösE!gnek 
alapja a kir. Kúria 72. számú jogegységi dön't
vénye, amelyben egy katonai fegyverhasználat
ból kifolyólag kimondta, hogy a polgári Mró~ 
ságok ítéleteik meghozatalánál nincsenek köte
lezve arl13i, hogy az abban az ügyben hozott 
honvédbírósági ítélel:teket figyelembe vegyék. 

A csendőrök pedig a honvéd büntető bírás
kodás alá tartoznaJk. A fenti kúriai döntvény 
alapján így az áillítólagos sértett kártérítési 
keresetét nem a kincstár, hanem az illető csendőr 
ellen, vagy úgy a csendőr, mint a kincstár ellen 
is beadhatja az illetékes bíróságnál. 

A kincstár egyelőre a ikir. kincstári jogügy
igazgatóság "S-z;ervezeti szabályzat"-ából kifolyó
lag, a szolgálati ténykedése miatt kártérLtési 
perbehivott csendőr ügyvédi képviseletét a jog
ügyigazgatósággal ma még nem vétetheti át és 
így a csendőrnek ebben a 3. esetben is, mint 
magánfélnek kell helytáHnia. 

Ezért minden csendőrnek ,a polgári peres 
eljárás lényegével, nagy fontosságával és alaki, 
anyagi feltételeivel tisztában kell Jennie, mert -
amint az eddigi tapasztalat mutatja, a perb€-
hívott cs,endőrölq tekintélyes réwe a Polgári 
Perrendtal'tás szabályruban val5 teljes tájék~t
lansága miatt ,nagy .anyagi kárt akozott magá
nak és a kincSltárnak is. 

A polgári peres eJjárás szabályait az 
1911:1. 't. c. álla.pította meg a "Polgári Per
rendtartásban". A polgári perek viteJe elsőfok
bem kétfajta bíróság hatáskörébe 'tartozik 

1. kir. járásbíróság, 2. kir. törvényszék. 
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A Polgári Perrendtartás a kir. járásMr&
ságok hatáskörébe csak a kisebb értékű és gy<mS 
bírósági eljárásra a:lkalmas vagyonjogi pereket 
utalja. Az értékhatár 2500 pengő. Ezen értéken 
belül tehát minden ingó tárgyra vona.tkozó va
gyonjogi vagy ingatlan ra vonatkozó jogak ér,vé
nyesítése iránti perek, továibbá örökösödési és 
vállbóperek la járásbíróság hatáskörébe tartoz
nak. A szernődő felek: is kiköthetik a járásbíró
sági haJtáskört iközös megegyezéssel, de csak va
gyonjogi ügyletekben. Ennek azonban korlátai 
vannak. 

A per tárgyának értékére való tekintet nél
kül a peres ügy Itermészete a'lapján, járásbirO
sági hartáskörbe utailtattak pl. a bérleti és ha
szonbérleti ügyek, sommás határperek, ideigle
nes nőtartási és házas'Ságon kivüli nemzesból 
származó követelések iránt indított perek (tör
vényteJen gyermektartás) stb., mivel gyors el
intézést követelnek. 

Kérdés most, hogyahatáskörükbe uta'It 
ügyekben melyik járásbíróság illetékes a pcr 
vitelére 

A7J' általános bírM illetékességet 'a Palgári 
P'enendtartás 19. ~-a az alperes lakóheJye sze
rint áHapíltja meg. Tényleges áll<m1ányú ~atonai 
egyén (csendőr) áBandó Iszolgál1arti beosztásának 
helye a lakóhely jeJentőségéveJ bír. Tehát terü
letileg annál a járásbíróságná'} kell a vagyon
jogi pel'eket (ide tartoznak a közönséges kár
térítési perek is) keresetlevélleJ megindítani, 
runelynek területén az alperes lakik. laki ellen 
a per meginduL 

Akinek lakMeJye :nincs, annak általános 
illetékeS"ségét az a hely jelenti, ahol tartÓ7Jkodik. 
Ha tart<mkodási helye ismeretlen, akkor a leg
utolsó IakóheJye. Ha külföldön tartózkodik, ak
kor a külföldi lakóhelye. (Pp. 21. ~.) 
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A kincstár ellen indított perekben egyrészt a 
budapesti bíróságok az illetékese k, mert képviselő 
hatósága - a kincstári jogügyigazgatóság _ 
székhelye Budapest, másrészt azoknak a parancs
nokságoknak területileg illetékes bíróságai, amely 
parancsnokságok ellen jogsértő ténykedésük miatt 
indított valaki pert. 

A kir. rtörvényszékek hatáskörébe tartoznak 
a vaJgyonjogi perek akkor, ha tárgyuk értéke 
~500 pengőt meghal.ad, továbbá a nem vagyon
Jogi perek, mint pl. a házassági és egyéb 'Status
perek, a holttányilvánítási eljárás, stb. 

A per tárgyának az éliékére való tekintet 
nélkül a kir. törvényszékek hatáskörébe tartoz
nak az olY'Ml kártérítési! perek is, amelyeket 
bírák vagy más állami és önkormányzati (tör
vényhatósági, !községi) tisztviselők ellen azért 
indít valaki, mert ezek valamelyike hivatalos 
eljárásában kárt okozott. (Pp. 2. ~.) 

A bírói gyakorlat a csendőrt az "állami 
tisztviselő" fogalma alá 'Sorolj.a s így -a fegyver
thasználatbóli vagy imás szolgálati teljárásból 
eredő /károk megltérítése érdekében a csenúi)r 
személye ellen indított kártérítési perek is a 
törvényszélk hatáskörébe tartozik. 

A területi illetékesség szabályai a kir'. tör
véTItyszéknél is azonosa:k a kir. járásbíróságokéval. 

A pertárgy értékének megállapításám 
pl., hogy a csendőr szolgálati eljárása miatt a 
f:l1perest milyen összegű /kár érte - elsősorban 
a felpereS által a keresetlevélben megjel{jlt érték 
az irányadó. Ennek azonban nem szabad való
színűtlennek l€nnie, mert ez esetben a bíróság 
szakértőket haUglat meg és belátása szerint saját 
maga állapítja meg. A felperes által megjelöl: 
értéket az alperes vitásilá teheti. 
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A pertárgy értékének megállapítása és tisz
tázása nemcsak bírói hatáskör szempontjából 
igen fontos, hanem azért is, mem a perköltsé
geket az érték alapján állapítja meg a bíróság. 
Ezér~ ha a felperes apertárgy értékét túlzott 
összegben jelöli meg, ar. alpere'l1ek ezt a bíróság 
előtt azonnal vitásilá kell tennie. 

A per megindítása az illetékes bírósághoz 
benyuj tott "Keresetlevéllel" történik. J árásbíró
sági eljárásIban nem feltétlenül szükséges az írás
beh keresetlevél, mert a felperes s:oomélyes meg
jelenése I.'setrn azt jegyzőkönyvbe is mondhatja. 
A keresetet Magyarországon csak magyar nyel
ven lehet megilzel1keszteni. Lényeges kelléke, 
hogy a felperes a jogát, amit érvényesíteni kí
ván, rögzítse. (Jogállítás annak a jognak a meg
nevezése vagy körüIíl'ása, amelynek kimondá
sára és bírói megállapítására a kereset indul, 
pl. annak a jogforrásnak, törvénynek, vagy ok
il'latnak a megnevezése, amelyből a követelé~ 
származik. Ilyen okirat a szerződés, ajándékozási 
szerződés, örökbefogadás, kötelezvény stb.) To
vábbá a bizonyítékok megjelölése. Végül magJa a 
kérelem, hogy tuJ.ajdonképpen a2J alperes t minek 
a teljesítésére kívánja kötelezni. 

A járásbíróság előtt folyó perben a peres 
felek (felperes, alperes) rendszerint személyes211 
járhatnak el, de a ki", törvényszék előtt és a 
másodfokú fellebbviteli, valamint a harmadfokú 
felülvizsgálati elját'ásban a peres feleknek fel
tétlenül ügyvéddel kell magukat képviseltetniök. 

A keresetlevél benyujtása után a bíróság, 
ha a felperes jogállítását valószínűnek lá:ja, az 
alperest tárgyalásra megidézi. Az "Idézés" tüze
tesen megjelöli a helyet ésa határnapot, ahol 
meg kell jelenni. Az idézésen még a mEgjelenéS 
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hogy meghatalmazott ügyvéd általI is kelJ a fe
leknek magukat képviseltetniök. A megnemjele
nés és ca ikötelező ügyvédi képvi'selet elmulasztá
sánaik törvényes következményeit is tartalmazza. 

így mul'alsztás esetén sem a felpere>5, sem 
az alperes nem védekezhetJk azzal, hogy te~ndői
vel nem volt tisztábaJ1. A járásbíróságnál az 
ügyvédi képviselet 1000 pengő értóket megha,ladó, 
vagyO!J1jogi per és ,a váltópernél (az értékre való 
tekintet nélkül) kötelező. 

Az idéző végzést az alperesnek mindig az 
ellene benyujtott keresetlevél másolaJti példányá
naJk csatolása mellett keH 'kézbesíteni, hogy a 
perfelvételi tárgyalásoln az ellenbizonyítékokkal 
és tanukkal jelenhessék meg. 

Az idézést a járásbíró.,ági tárgyalás előtt 
helyben legalább 3 nappal, belföldön egyebütt 
legallább 8 nappal kell a feleknek megkapniiok. 
Törvényszéki tárgyalásnál 8, illetőleg 15 nap a 
perfelvételi időköz. Az idézések kézbesítését a 
bírósági iroda vég-Li. Katonai (csend őri) szemé
lyeket előljáró pamancsnol~ságuk útján ikell meg
idézn.Í. Igen sürgős esetben közvetlen kézbesítés
nek is helye van, de az előljáró parancsnQkságot 
erről egyidejűleg értesíten[ kell. 

Az idézett alperesnek saját jól felfogott ér
dekében elege: kell tenn!le az idézésben foglal
taiknak és megjelenni lm·tozik, vagy maga helyett 
meghatalmawttat küldeni; kötelező ügyvédi 
hépviselel ese.tén pedig feltétlenül ügyvéddel kell 
megjelenni. A megnem.jelenés vagy a kötelezi; 
ügyvédi képviseZet hiánYrt 1'endkívül hát1'fmyos 
perjogi következményekkel jár. 

A perfelvéteIi tárgyalásról igazolaltlanul el
máradt alperest a bíróság a felperes kérelmére 
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elmakacsolja és ellene csupán a felperes állításai 
és bizonyít,*ai alapján marasztaló ,ú. n. mulaISz
tási ítéletet hoz. (Ra a fél saját hibáján kívül 
marad el, utólagos igazolással élhet.) Ha az al
peres olyankor, mikor az ügyvédi képviselet kö
telező, ügyvléd nélkül jeleniik meg, a bíróság a 
tárgyalást elnapolja, a fe1meriilt kölbségeket 
az alperessel meg1té.rítteti és 'Uzzaí a figyelmez
tetéssel tűz ki új tárgyalási napot, hogy ha az 
új tángyaláson is ügyvéd nélkül jelenik meg, 
aJkkor a bfróság meg nem je1enőnek fogja tekin
ten;i és elmalmcsolj1a. Az ügyvédnek megbízása 
alk.aJmával a per vitelére szóló meghatalmazást 
kel,l adni, mert anélkül a bíróság nem fog1Udja 
el, ;mint a fél képviselőj ét. 

A Polgári Perrendtartás 112. §-a a teljesen 
vagyontalan >és szegény felperesnek megadja a 
szegénységi jog alapján való perindítást. 

Ez alapon fel van mentve a peres €'ljárás 
3Jatt felmerülő illetékek és bélyegek fizetése alól. 
A perköltség fedezésére nem köteles biztosíté
kot adni. Díjtalan ügyvéd Jcirendelését kéTheti. 
A bírósági kiküldöttek, ,SQ;akértők, tanuk Hletmé
nyeit, az esetleg sZ'ÜJkséges hirdetmények költsé
geit az államkincstár előlegezi neki. 

A Iszegénységi jog me~adásának alavja a 
fél vagyoni helyzete. A Polgári Perrendtartás 
112. §-'a szerjnt szegény az a fél, akinek jöve
delme n~m nagyobb, mint a lakóhelyén, ~wká
sos napszám. De a bíróságnalk ezenfelül meg
engedi, hogy olyan félnek is megadhassa a sze
génységi jogot, akI a perköltségeket csak úgy 
tud!ná fedezni, hogy eMltal hozzábartozói'nak 
(családján!Vk) sZ'ÜJkséges tartása sérelmet szen
vedne. 
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Ez ·a jog a esendör-al,peresekre nézv~ ig'en 
súlyos követkemnényekkel járhat. A csendőr el
len kártérítési pert indító felek rendszerint 
teljesen szegények s így szegényjogon perelnek. . 
A bírOOágok pedig a pp. 120. §-.a alapján az 
alperest a perköltségek megítéléseben; rendsze
rint még akkor is el szokták marasztalm, ha a 
szegényjogon perelő felpere:;t keresetével 'Clulia
sftották. 

M·agát a pert perelőkészítő cselekmények 
előzik meg. Ilyenek a keresetlervél benyujtása, 
az idézések kibocsátáda, egyességi kísérlet. A 
tulajdonképpeni per két fősza.kaJSzl'a oszlik: a 
perfelvételi eljárosra és az érdemleges tárgya
lásra. A pernek ezt a kettéosztá·sá.t "cezurá"
nak nevezik. 

Ennek loookoltsága abban áll, hogy a mo
dern jogfilozófiai követelmények alapján a maj 
per a szóbeliség, a: közvetlenség és nyilvánosság 
alapelvein épül fel, eJlcntétben a régi írásbeli 
perrel, amelyben hosszú időn át besrerzett per
iratok alapján ítélt a bíróság. A mai, szóbeli 
per menete a dzóbeli tárgyaláson alapul, ahol 
a felelk egyidőben egymás után teszik meg per
beli nYllatkomtaikat, közvetlenül terjesztik elő 
bizonyítélmikat és a tárgyalás addig tart, arníog 
az ügyet a bíróság teljesen kimerítve nem 
látja. 

Ezért a szóbeli per érdemleges tárgyalási 
sza:lro., amelynek végén a bíróság szabad mérle
gelése alapjám, az itéletét meghozza, megKöve
teli, hogy egy olyan tárgyalási szak előzze meg, 
amelyhen a per létrehozására szükséges elő
mtézkedések megtörténtelk. Ezért \/'an s7iükség 
perfelvételi tárgyalásra. Ennek feladata, hogy 
a per előfeltételeinek meglétét vagy hiányát 

tisztázza mert nem leh~ érdemleges tárgyalá1st 
l'endezni; ha az előfeltételek hiányoZIll3>k. 

Itt tisztázódik, hogy nincs-e pergátló körül
mény, hogy a felek valamelyike IR perfelivétell 
hllltárnapot nem mulasztotta-e el, mert ha III fel
peres ezt elmulasztaná, úgy Illincd kereset, mert 
a kívánt jog érvényesítését sz6belileg kel'l. elő
adni. (A keresetlevél benyujtása ugyalllis csak 
perel8készítő ténykedés. A per maga szóbelisé
gen alapul.) 

A perfelvé:;eÜ tárgyaláson dől el, hogy egy 
alpel'es a kereset jogosSJágát eliSlIlleri-e, hogy 
felperes eláll-e a pertől vag'y lemond a ~övete: 
lése érvényesítéséről. Ebben a smkban kísérlI 
meg a 'bíróság az egyességI eljárást is. Az olyan 
peres ügyeket bOcSátják érdemleges tárgya
lásra, amelyek a perfelvételi tál'gyalás lefoly
tatása után is fennmaradtak. 

A eezurát azonbam a PolgárI Perrendtar
tás csak a törvénYdzéki elj árásban juttatja tel
jesen érvényre. A járásbírósági eljárásban is 
van ugyan perfillvételi tár.gyalás, de nincs kü
lön perfelvételi tárgyalás, hanem a rperfellV'étel 
és az érdemleges tárgyalás habár egymástól e1-
különülten de egy határnlllpon történik. 

A pe;felrvételi eljárás a ~eresetnek soz,sbeli 
előadásával ikezdődik, Ez azért fontos, mert en
nek az előadá:mak ogye~ie kell tartalmilag az
zal a keresettel, amelyet felperes írásban nyuj
tott be és lIImelye'c ·a bíróság az alperesnek az 
Idézéssel egyidejűleg kézbesített, hogy a per
felvételi tárgyalásra elő tudjon 'készülni. 

A kereset szóbeli elöadása után az alperes 
pergátló kifogásait elöadhatja. Pergátló kifo~á
sok azonban csak azok, amelyeket a Polgal'l 
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Perrendtartás ilyen~kül zártan (taxative) fel
sorol. Mást pergátIó lkifogásul el Ő3idn i nem 
lehet. 

IIYe!llek: A kereset érvényesítése illem tar
tozik a polgári peres útr.a, hanem közigazgatási 
útra, vagy iparha'tósá>gi eljárá!snak !kell meg
előznie. (Pl. iparossegéd bél"k~vetelése, községi 
bíráskodás stb.) A per nem tartozik a kérdéses 
bíróSJág hatáskörébe. A bíróság nem illetékes. 
A !kérdéses ügyben írásbeli megállapodás sze.. 
rint (sz~rződés) vál3iszrott bíróságnak kell el
járnia. A felperesnek nincs p el"lkép es sége. Hogy 
a felperes a megállapított perköltségre vona~ 
!kozó biztosítékot nem helyezte letétbe. Ha a bí
ró"ág a pergátló kifogásnak helyt ad, ez a pert 
megszünteti. 

Ha pergátló kifogás lll'IlJCS, a keresetnek a 
felperes részéről történt előadása után az al
peres az ellenkéreImét adja elő. Az ellenkérel
met jál1ásbírósági eljárásban jegyzőkönyvbe is 
lehet mond3inl, de törvényszéki eljárásban 
írásba keH szenkeszteni és a ,tárgyalási jegyző
könyvhöz kell csatolni. Az eEenkérelemben az 
aIperes azt adja elő, amit ő a keresettel szem
ben kér ,a bíróságtól. Pl,. ,a kereset tdjes egészé
ben vagy csak részletében v,aló elutaJsításáb stb. 
Az ellenkérelmet indokom~ nem szabad. 

A fel'Peres a tárgyalások folyamán a kel'e
settől V3igy a perwl el állhat, de ez esetben a 
bíróSág a felmerillt költségben egyedül őt ma
ra"zbalja el. A Polgári Perrendtartás megen
gedi azt is, hogy az ítéletet megelőző szóbeli 
tárgyalás bezárásáig a felperes új keresetet, az 
al'peres pedig viszontkeresetet indítson, ha a 
kereset tárgya ugyanaz, mint az előbbI kereset 
tárgya, vagy ha azzal szoroSlID összefügg. 
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A perfelvételi tárgyalás és érdemleges tár
gyalá" között a törvén~széki eljárásban 30 na
pos időköznelk kell lenme. 

Az érdemleges ,szóbeli tárgyalása per leg
fontosabb sz'aika. A bíróság a fel'ek közvetlen 
közreműködésével . a keresettel érvényesíteni kí
vánt jog létezését vagy nemlétezését dönti el. 

A tárgyalás a felek kérelmén€lk szóbeli elő
adásával kezdődik. Utána a tényállás tIsztázása 
és a Ibizonyítékok é" ellenbizonyítékok feLv'étel<.' 
k,övetkezik. Ez folytatáJoagos egéSZet képe~, 
amely nem számszerint meghatározott peIibesze
dck keretében ' vagy aIoaki'ságá>ban m~zog, ,ha
nem addig tart és addig kell folytatni, amig a 
bíróság a vitás ügyet végeldöntésre ,alka~as
nak nem találja. A bizonyítás vagy elle'IllblZO
nyítás a felek 'köt elessége. A bíróság hivatalból 
semmit sem é"zlel, bizonyítékokat ~em ~z~rez 
be csak a feltlk által előterj,esztett bIoonryItéiko
kat mérlegeli szahadon. 

A Polgári Perrendtartás nem ismeri a kötött 
bizonyítási rendszert. BIzonyító ok minden olY'a~ 
ténykörülmény. amelyből a bíró kövelkeztethe'bi 
valamelyik fél' té,nyállítá.s~n~ valódiságát. A 
bizonyítás tárgya az e1lend:el által ta,gadott per
döntő tényállítás. 

A bizonyítás eszközei kétfélék: s~emél'Yi és 
tárgyi b!zonyítékok. Előbbiek a tanuk, vagy 
a felek (ha tllsküre bocsátják), lltóbbiaik dolgOK 
vagy ,;zemletárgyak. Ezek klözött a l,e9f~tosab
bak az okirawk, T~bb esetben a ilnrosag, ne~ 
kíván ténylege9 bizonyítást, han~ !ll~~~l~g,szlk 
valami 'tényállítáSJl,ak ,a, valoszmuslt~?evel, 
vagyis olyan okok felhozasaval, amelyekbo~ az 
állított tény valóságáIla valószínűséggel ikovet
keztetni lehet. Pl. a felperes azt állítja, hogy a 
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peresített· pénzösi;zeget az a1peresnek X. város
ban adta, de a nyugtát elvesztette. Elég tha az 
alperes csak azt igazolja, hogy az állít~tt idő
ben más városbam tartózkodott. 

Nem kell b12:onyítani olyan tényállítást, 
amelyet az ellem.fél beismert a szóbeli tárgya
láson és a tárgyalási jegyzőkönyvben benne van. 
A beismeréstől meg kell különböztetni az elis
merést. A beiiffilerés tényálJítá.sra vonatkozik 
h;>gy valami megtörtént. Az elismerés jogá11í~ 
tásra vonatkozlk, vagyis valamely ügylet jogos
ságára vonatkoz5 kijelentés. 

Az elismerés a ,beismerésse1 elhmtétben Illem 
vonható vissza és csak a magánjog sro.bálvai 
szerint támadható meg, ha a fél tévedésre, féle
lemre, vagy testi vagy leliki kényszerre hivat
kozik. 

A kártérítésl követelések mennyiségének 
adatait sokszor lehetetlen pontosan bizonyítani. 
TIyenkor a tényleges ]{Iánnak (damnum emer
gens) és az elmaradt haszonnak (lucrum ces
sans) pénzlöss7Jegbe1i nagyságát !li 'bíró legjobb 
belátása szerint állapítja meg. Amennyiben s'a
ját véleményének alkotásáJhoz szükségesnek ta
lálja. hivatalból, a fe1'e;K meghallgatása nélkül 
szakértőket is alkalmazhat, de a 's7iakértőnek a 
véleménye nem köti a bíróságot, ekkor is saját 
szabad mérlegelése alapján dönt, mert a s7iak
értő b'zonyító ereje csak egy tanu bizonyító ere
jével 'azonos. 

A bíróság- a szakvélemény figyelembevételét 
belátása szt!ri~t meUőzheti is. 

Annak a félnek, l'liki N'alami tény vagy jog
állítását tanuval .akarja bizonyítani. a tanuval 
blzonyíthat5 tényetket a keresetlevélben, illetve 
az ellenbizonyító írásban előre meg kell jelölnie, 
mert a bíróságnak mérlegelnie kell, hogy ezek 
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a tények perdöntő jelentőséggel bírnak-e, mert 
a felesleges ibizonyítással 'a per csak szükség
telem.ül I:llhúzódik. 

A fél az érdemleges, szóbeli tárgyalásra ta
nuját magával is viheti. S ha a kihallgatás.a 
szükségessé válik, úgy a bíróság kihallgatni kö
teles. A bíróság ezenkívül saját belátás'a szerint 
hivatalból is elrendelheti tanuk kihallgatás át. 
A tanuk, s7iakértők költségeit a pervesztes fél 
térít! meg. 

Sokan abban .a téves his21emlben vamn3lk, 
hogy a polgári pe~ben :megidézett tanunak n~m 
kötelessége .a megjelenés. A Polgári Perrendtar-

, tás 296. §-a szigorú kényszerítő és megtorl,s 
eszközöket ír elő. Ha a kellően megidézett tanu 
a kiihallgatásra ikitü2lÖtt napon i~zolás nélkül 
nem jelenik meg, az elmaradásáIval okozott 
költségben és 600 pem.gŐlg terjedhető pénzbün
tetésben marasztalandó el. Ha ismételten nem 
jelenik meg, akkor a iköltségekben és a pénz
büntetésben újra elmarasztalandó és elővezettet
hető. A megtorló 'eszközöket már az e:Lső igazo
latlan alkalommal alkalmazni kell és annyiszor 
kell ismételni, ahányszor elmared. 

A !k.atonal büntető bíráskodáSlllak alávetett 
személyek haoonJó megbünteté~e vagy előveze
tése végett a bíróságnak .az illetők ~atonai e1öl
járó!hoz ikell fordulnia. A csendőrelöljáróknak 
tehát a. polgári peres ügyben megidézett csend
őr-tanuk megjt!lenhetését elő kell segíteniök, 
mert a tanu igazolással csak akkor élhet, ha az 
elmaradás okát a],apos körülménnyel tudja ki
menteni s a. bíróság csak így helyezi hatályon 
kívül a marasztal5 határozatot. 

A megidézett tanu köteles ta:nuságtételt 
tenni. Ha ezt a Polgári Perrendtartás 298. és 
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299. §-alban előírt eseteket kivéve megtagooja, 
és a bíróság által eL nem fogadott ok né:1~ül a 
feltett kérdésekre nem válaszol, ideértve az 
eskü letételét is, a bíróság köteles a követJkez
ményekre figyelmeztetni s ha ennek ellenére a 
tanuságretelt újból megtagadja, az okowtt kár 
megtérítéséb$ és 600 pengőig terjedhetö pénz
büntetésben ikell ehnarasztalni. Ha ez is ered
ménytelen maradna, úgy letartózta"bható és 6 
hétig elzárva 'tartható. 

KJatonai bíráskodás alá tartozó Személyekre 
a polgári bíróság csak az okozott köl'tségek 
megtérítését mondja kI és a megfelelő kénysze
rítő eszközöik alkalma~ása végett az engedetlen 
tanu illet éikes eTöljáróját keresi meg átiratban, 
akinek kötelessége a vOJ!1akodót a töl'Vény meg
tartására kényszeríteni. (Pp. 303. §.) 

Tanuképpen nem lehet kihallga1mi a lel
készt arra, amit vele gyónásban közöltek, vagy 
ha a titokta~ásegyházi kötelességéből folYIk. 
Közszolgálatban álló, vagy abból kilépett egyént 
arra, Mnivel ez a hivatali titoktartásra vonat
ikozó köteles'ségét megsér~é, ha a kötelessége 
alól előzetesen az illetékes fellebbrvalója nem 
mentette feL hivatalból. A felmentést bírSi 
megkeresésre csak akkor lehet megtagadm, ha 
annak megadása közérdekbe ü1lközne. 

A tanuságt.éteJt törvényes kÖVetkezmények 
nélkül megtagadhatja 1. a felperes és alperes 
egyeneságbeli rokona (nagyapja, nagyanyja, 
apja, anyja, gyermeke, unokája, stb.), testvére, 
házastársa és jegyese. 2. Ha a tanu ellen a 
ikérdésre adandó válasz bűnvádi eljárás alap
jául szolgálna, továbbá egyenes ágbeli rokona, 
unokatestvére, sógora, jegyesének vagy házas
társámak testvére ell~ szolgálna bűnvádi elj á-
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d .s alapjául. Ide'tartozIk még az örökbefogadott 
és nevelt gyermek a gyámjával, gondnokával, 
örökbefogadó ;v-agy nevelőszüleivel szemben és 
viszont. A házaSIsági és sógorsági vIBwnynál az 
nem játszik szerepet, hogy fennáll-e még a há
zasság. 3. Ha a kérdésre adandó felelet áltaL a 
tanu vagy egyenes ágbeli rokona becsületében, 
vagy a tanu ezenkívül esetleg va.gyonában je
lentékeny kárt vagy sérelmet s2ienvedne, 4. az 
ügyvéd, k!özjegyző, orvos, gyógyszerész, szülésznő 
és ezek segédei, a hivatásukkal járó ti~ktartás 
köte!ességéből kifolyólag, ha a titoktartási 
kötelességük alól nem mentették fel öket, 5. ha 
a tanu a kérdésre adam.dó felelettel műszakI 
vagy iipari titkot áruina el. 

A Polgári Perrendtartás a meghatározott. 
formáblln kiállított okiratot (szerződés, kötelez
vény, meghatalmazás, nyugta, elismervény, váltó 
stb.) kiveszi a szabad bírái mérlegelés alól és 
törvényes bizonyító erővel ruházza fel azért, 
mert az okirat a legegyszerűbb perbeli bizonyító 
eszköz. Bármilyen jogügyletnek okirat fomná
jába való foglaláJs:a a jogbiztonság erősítésére 
szolgál, mert per esetén a bíróság eljárását rö
viddé teszi. A felek biztonságérzetét megnöveli 
és a forgaimat szabaddá teszi. Pl. a telekkönyvi 
hatóságok által kiállított okiratok az ingatla_ 
nok adásvételét, jelzálogkölcsönnel való megter
helését annak hivatalos bizonyító erejénél fogva 
biztonságossá és könnyűvé teszik, mert az azok
ban foglalt adatokat mindenki valóságnak 
fogadja el. 

Az okirat általában kétféle, ú. m. közokirat 
és magánokirat. Közokirat az, amelyet a Pol
gári Perrendtartás hatályosságának területén 
1. közhatóság vagy közhitelességgel felruházott 
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egyén (közjegyző), 2. hivatalos hatáskörében 
vagy ügykörén belül, 3. az arra nézve megsza
bott, alak szigorú betartása mellett kiállít Ha 
a har<?ID kellék közül bármelyik is hiányzik' úgy 
az oJnratnak nincs közokirati bizonyító e1·~je. 
.. . A mag~nokirat kétféle: olyan, amelyik a 

törvény szermt teljes bizonyítékul szolgál és 
olyan, amelynek bizonyító erejét az általános 
elv dacára is mérlegelés tárgyává teheti. 

Előbbiek olyan okiratok, 'amelyek alakiság 
szempont jáMI a törvényes kellékeknek megfeleL 
~e.~. Pl. ,egy . ~agá.? végrendelet, amelyet az 
or?khagyo saJatkezuleg írt és aláírta. Amelyet 
mas írt, de az örökhagyó írta alá és aláírásá
nak megtörténtét két tanu láttamozta Ha az 
örökh~gyó aláírása vagy kézjegye a v'égrendele
ten bíróilag vagy közjegyzőIJeg hitelesítve varn 
ilyenkor tanuk nem szükségesek. ' 

Az olyan magánokirat bizonyítá erejét mél'
~egelheti a bíróság szabadon, amely nincs a fent 
Ismertetett alakban kiállíÍlVa. Az okirattal való 
biz~myí.t~st a, felek a bíróság előtt olyan módon 
haJhatJak vegre, hogy a tárgyaláson másolat
ban felmutatják, ha lehet vagy ha a bíróság el 
rendeli, eredetben. ' -

Közjegyző előtt kiállított másolatban is le
het, Ez vonatkozik a kereskedelmi könyvekre is. 
A nem magyar nyelven kiállított okiratokat hi
teles fordításban kell bemutatni. 

A perbíróság helyszíni szemlét vagy egy 
elmozdíthatatlan, vagy nehezen, avagy veszélye
sen mozgatható tárgyí ,bizonyíték eredetijének a 
megszemlélését is elrendelheti. A szemlét a bíró
ság hivatalból is elrendelheti és szakértőket is 
al~lmazhat. Ezt a bizonyítás követlensége en. 
gedl meg. 
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A szemle és a szakértő költségeit annak a 
félnek kell előlegeznie, amelynek érdekében a 
bíróság ezt elrendelte. Ha a megállapított költ
ségeket a fél a kitűzött időre nem teszi letétbe, 
a bíróság a szemlét mellőzi. 

A ~zakértö nem a peres felek embere, :ha
nem a bíró segédje, azért esküjét nem utólago
san teszi le, mint a :tanuk, hanem promisszo
rius, azaz előzetes esküt ken ternni'e. A szak
értő költségeit is minden esetben előlegezni kell 
az érdekelt félnek, de természetesen ezt is a per
vesztes fél köteles megtéríteni a többi perkölt
ségge1 együtt. Ha a bíróság mindkét felet kihall
gatta és az eléje tárt bizonyítékokat nem tartja 
perdöntő jelentőségűeknek, eldönti, hogy melyik 
felet bocsátja valloonásának esküvel való meg
erősítésére. 

Ezután tér á~ a bíróság határozatának meg
hozatalára. A bírói határozatok kétfélék: ítéle
tek és végzések. 

A Polgári Perrendtartás nem elvi alapon 
álló általános szabályban határozta meg, mikor 
kell ítéletet vagy végzést hozni, hanem eseten
ként határozza meg. 

Ha a perben előadott bizonyítékok érdeme
végleges eldöntésre alkalmas, akkor a biróság 
végítéletet hoz. A mara"ztalás á f"elperes !kere
setlevelében, maid a tárgyaláson szóbelileg elő
adott kérelmén túl nem terjedihet. annál csak 
kisebb vagy csekélyebb jelentőségű 'lehet. Ez áll 
a k?matra is, nemcsak a tökére. A bíróság 
ugyanis senkinek sem ítél meg többet, mint 
amennyit kért, mel't az elszenvedett sérelmét 
mindenkinek magának kell a legjobban tudnia, 

A jogerőre emelkedett ítéletek alapján (úgy_ 
nf;\v~e~t vé~rehajtható kiQzokirato~) az tlMé!l;el;i 
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bíróságnál, ha az elmarasztalt fél nem fizet 
vagy nem teljesít valami szolgáltatást, először 
biztosítási, majd kielégítési végrehajtást lehet 
kérni. 

A bíróság a végrehajtást a pernyertes fél 
(hitelező) kérelmére az adós ingóságaira vagy 
ingatlanaira, avagy mind a kettőre elrendelheti. 

Az ,adós fizetését és lakbérét a kiküldött 
végrehajtó által kibocsátott letiltási ren d elvény
nyel foglalják Ie, amely a munkaadót kétszeres 
fizetés terhe alatt tiltja el attól, hogy az adós 
fizetésének lefoglalható részét neki kifizethesse. 
A végrehaitási törvén v a létminimum alatti részt 
a fiz(>téRből a .Jefol!lalás alól mentesíti. ennek 
meg-állapítása az adós társarlalmi és családi vi
szonyához. valamint a megélhetési és közg-azda
sál!'i viszonyokhoz kénest változik. A munkás
ember keresetének létminimuma most 80~100 p 
körül mozog. 

AHami vagy önkormányzati stb. szolgálat
ban ij,llók össz-ilIetménveinek eg-vharmad része 
fog-Ialható le, de ma b;"~onvos esetekrp van ikor
láto?'va. A Ipl!énvségi állománvú csendö"'-el!"vének 
zsolrlia a vilá<rháború után, 1!l2!l-ig- lotiltási ren
delvénnvel nem volt Ipfogolalható. 1!l2!l-ben azon
ban törvénvileg- s7.~há:lyozv:l lptt, ho~y nötartAs 
és M'l3ssál!on kíviili nem7éshöl S7:>rma?,ó tör
vénvtelen gverrne'i{tart4s c1mpn 7~olrliuknak egy
harmad 'I'észe bírói úton JefO!!IIlJható. A Ikinl's
tárn~k okozott kár meg-tp,rítpoére jlJetménvük 
egvharmarl rpsr.e szintpl'l l{'fogJalh:ltÓ. dp P?, tény
Je<res swl P'Rhthan állókkal szemben közigazga
tási úton történik. 

A végrehajtási törvény szociális felfogásából 
kifolyólag nem foglalhatók le bizonyos bútor
darabo:k, bizollyos mennyiségű ftUlázat és 9lyan 
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eszközök, szerszámok, amelyek valakinek a, n;es
tersége űzéséhez tartoznak. (Pl. ágy, varrogep.) 

A jogerőre nem emelkedett elsőfokú bíró
sági ítéletek eHen a másodfokú bíróságokhoz, a'l 
ítélet közlésétöl 15 napon belül, felebbezésnek 
van helye. Az ítélet közlése a járásbLrósági el
járásban az ítélet sz6beli kihirdetése, törvény
széki eljá.rásban ,rendszerint az írásbeli ítélet 
kézbesítésének napjától számít. 

A járásbkóság fellebbezési bírósága a fe
lettes kir. törvénys'lék, a törvényszéktől fellebbe
zett perekben a felettes kir. tábla, A fellebbezést 
mindig az ítéletet hozó elsőbíróságnál ikell be
nyujtani. 

Ha a felek valamelyi1ke a másodfokú, felleb
bezési bíróság ítéletét is sérelmesnek találja, 
úgy a harmadfokú bíróság-hoz (kir. tábla és' kir. 
kúria) 15 nap alatt felülvizsgálati kérelmet 
nyujthat be. A felülvizsgálati kérelmet a másod
fokú, vagyis a fellebbezési rbír6s~~ál, kell m
nyujtani írásban, amelyet. a~ ~gY,ved ellen
jegyezni iköteles. A felülvIZs.galatl kerelem ?e: 
nyujthatásána;k lehetőségeit azonban l'?- .pol~~n 
Perrendtartás s-zűkre szabta. A fe.ulvlzsga!at 
már csak jo'g>kérdésben ihatároz, a ténykérdés 
vizsgálatába már nem megy bele, hane~ a fel
lebbezési ,bíróság ténymegállapítását veSZI alapul. 

Jogeről'e emelk~dett ítélettol szemben a per
újítás az egyetlen ú. n. r;ndkívüIi perorv7~!a.t. 

A törvény azonban taxatlVe, szorosan e.ol!}a 
a:i'-OKat a semmisségi okokat, amelyek alapJan 
perújítási keresetet lehet indítani. Né~'y ,cso
portba osztja: 1. a pernek nem volt torvenyes 
bírája, 2. a pervesztes fél ~iá~yos,an vol~. k.~p: 
viI/elve, 3, a. :fél büntetelldo ~orvenrbe utkozo 
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okok miatt lett pervesztes és azt bizonyítani 
tudja. 4. Az alapper tényállása, amin az ítélet 
nyugszik, megdönthető. Más esetekben perújítás
nak helye nincsen. A perújítási keresetet annál 
a bíróságnál kell benvujtani, amelyik a j ag
erőre emelkedett végitéletet meghozta. A per
újítás ihatárideje hat hónap, amely a végitélet 
jOg'erőre emelkedésének napjától számít. 

Még a mulasztási ítéletről ke]IJ szólnunk. 
Ha az alperes a. 'kellőképpen kézbesitett idézés 
dacára a pemelvételi tárgyaláson nem jelenik 
meg, illetve ahatárnapot iJgazolatlanul elmulaszt
ja, úgy a bí,róság a felperes kérelmére a kere
seti Mrelemben foglaltakban mulasztási ítélettel 
egyoldalúan elmarasztalhatja (elmakacsolás). 
Ugyanez az eset, ha kötelező ügyvédi képviselet 
esetén az alperes előzetes bírói figyelmeztetés 
és tárgyalás-elnapolás dacára újból üg-yvéd nél
kül jelenik meg. Ha az alperes az érdemleP'€s 
tárgyalásról marad el i~azolatlanul, úgy a fel
peres kérelmére a bíróság a tárgYll-lást meg
tartja és a korábbi tángyaláS'ok eredményét 
veszi figyelembe ítélete meghozatalánál. 

A mulasztás orV'oslásának két módia van: 
igazoláR és ellentmondás. IgazolásnaJk aJkkor van 
helve. ha a fél 15 napon beliÜl 19az,olni tudi,a 
a bíróság- előtt, hogy ,a határnapon önhibáján 
Iciril (betegség, halaszthatatlan szolgálati el
foglaltsáJg) nem jelenhetett meg. 

Ha a bíróság az igazolásnak helyt ad, úgy 
új tárgyalási napot tűz ki. Ha ezt is elmula sz
taná a féli, további igazolást nem kérhet (Bp. 
458. §.) k igazolást elutasító végzés ellen 8 
napon belül felfolyamodásnak van ihelye. 

A perfelvételi iIlapnak az alperes részéről 
történt elmulasztása esetén a mal1aszrbaló, mu
I!lisztási ítélet ellen ellentmondásnak val) helye, 
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.Az ell~ntmohdáS'ban a~ alpe1'esnek semmivel 
sem kell indokolni az. ellentmondó !kijelentését, 
hogy az ítéletet mlért akarja megtámadni. 

Határideje a mulasztási ítélet kézbesítésé
től számított 15 nap. 

A kellő időbe,n benyujtor.t ellentmondásnak 
a végrehajtásra halasztó hatálya van (Bp. 
461. §.) 

Az ellentmondásra kitűzött új határnapon 
az alperes perbebocsátkozása utáni a bírósii,g az 
érdemleges tárgyaláJst a perfelvételi tárgyalás 
után folytatólag azolliIlal megtartja. A tárgya
lás eredménye alapján a bíróság az ellentmon
dással megtámadott mulasztási ítéletet egészben 
vagy részben femntarthatja vagy ~etleg hatá
lyon kivül helyezi. 

Egy különleges neme a peres eljárásnak 
még az úgynevezett "Fizetési meghagyás" ki
bocsátása. Akm~ a 'követelése ugyanis ikész
pénzből áll és ezt a bíróságnál bemutatható ere
deti vagy hiteles másolatú okimánnyal igazolni 
tudja (nyilvános vezetésre köteleZett cég a ke
reskedelmi könyv kivonatával, folyószámla ki
vonat), a bíróságtól az adós eHen fizetési meg-
hagyás k1bocsátását kérheti. . 

A bíró"ág ilyenkor idézés kibocsátása és 
tárgyaláJs kItűzése helyett a fizetési meg'hagyási 
kibocsátja, amelybCiI1 az adóst felsz0lítja, hogy 
a követelt összeget és ügyvédi, s-:ID. ik.Öltséget 15 
nap alatt (váltóügyben 3 nap alabt) fIZesse 
meg, vagy ikifogásait ugyapannyi idő alat.~ írás
ban nyujtsa be. Ha az ados 15 na~on b,)}Ü! ne~ 
fizet és eIlentmondá:5sal sem el, a ~Itel:zo 
végrehajtást kérhet e~ene. Ha azonban ~I!O~as
sal él akkor a bírósag rendes per~s elJarasr~ 
utasída a hltelezöt és szóbeli tárgyalást tűz ki. 
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Láthatjuk, hogy a legkisebb perbeli mulaw
tásnak milyen súlyo,; jogkövetkezményel van
nak. 

Ezért minden c.sendőrnek saját jólfelfogott 
érdeke köv~teli meg, hogy a polgári per tár
gyalására kézbesített idézésnek pontosan meg
feleljen és a törvényben előírt ügyvédi képvi
seltetést azon ,a címen, hogy nincs pénze, vagy 
az ügyvéd :magas tiszteletdíj at követel, ne mu
lassza el. 

Ha pedig fegyverJnsználatból, vagy szol
gálatának teljesítéséből kifolY01ag kártérítés 
címén perbefogták, úgy azt szolgálati úton, 
vagy ha már arra lllncs idő, a kerületi pa
rancsnokságnak az örsparancsnokság közvetle
nül azonnal jelentse be, hogy a szükséged útba
igazításokat maga.t~.!"tásár.l nézve megkapha!'sa. 

Mindezek a ;pgc;!e:l.ibb szab~lyai é;,; isme
retei annak, hogy mag-ánjogi érdekeinket meg 
tudjuk védeni. E1Jfol"lult es~tek bizouy:t jak, 
hogy több csendőr került helyrehozhatatlanul 
súlyos anyagi hee:y~etb~ aért, m~J't ezen a té
ren teljesen tájékozatlan volt. Ha pedig valaki 
még nemtörődömséggel is kez~li a magánjogi 
p~res ügyét, akkor csak pervesztes lehet, amiért 
blzony senki sem fogja sajnálni. 
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M. kir. belügyminisztérium. 
Belügyminiszter: dukai és szentgyörgyvöl

gyi Széll József m. kir. titkos tanácsos. 
Politikai államtitkár: tahvári és tarkeői 

Tahy László dr. m. kir. titkos tanácsos. 
A rendészeti csoport vezetője: dr. TOm

csánYi Kálmán államtitkár. 
A karhattLlmi osztály vezetője: dr. Szemer

jay-Kovács Dénes miniszteri tanácsos. 
A közbiztonsági osztály vezetője: dr. BOór 

Aladár minis7Jteri osztályfőnök. 

A belügyminisztérium csendörségi 
osztályainak ügyköre : 

I. 
VI. b. (csendórségi szolgálati) osztály: 

aj Szolgálati ügyek: 

Tiszti és legénységi állomány megállapí
tása. Tiszti és legénységi ügyekhez anyagi 
szempontból való hozzájárulás. 

Szervezési ügyek. Tiszti és altiszti parancs
nokságok feláiIítása, áthelyezése, megszünte
tése, lovasítás, gyalogositás. 

Közbiztonságra vonatkozó összes ügyek. 
összpontosítások, megerősítések, karhatalmi in
tézkedések. Fegyverhasználatokra és fontosabb 
közbiztonsági zavarokra vonatkozó ügyek tár
gyalása. Karhatalmi és anyakönyvi létszám, to
vábbá tanalosztályok létszámának nyilvántar
tása. 

Va'sútbiztosíiások. Különleges biztonsági 
.intézkedések (Kenderes, Gödöllő stb.). 

Határszéli ügyek. Légoltalmi ügyek. 
Interpe1lációk. 


