
CSEN DÖR 
!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!k 
csak olyan cégnél vásárol
jon, amelynek hirdetését · a 
Csendörségi Lapokban ésa 
Csendőrség Zsebkönyvében 
olvassa, mert mi 

hirdetőinket megvál~gatjuk él' ellenőriz"" 
zük; hirdetést csak olyan teljesen meg" 
bízható cégtől fogadu~k el, melytől "l" 
vasóink bizalommal vásárolhatnak ; 
minden egyes inegrendeléssel, amit baj; 
társaink a mi hirdetőinknél eszközölnek, 
a "Csendőrségi Lapok" ... at is támogatják, 
mert hirdetéseink eredményét növelik. 
Annak a cégnek a hirdetését, amely 
ellen a legkisebb jogos kifogás merül 
fel, azonnal töröljük. 
Ezért kérjük olvasóinkat, hogy minden 
felmerült panaszt velünk azonnal közöl ... 
ni szíveskedjenek. ... --

I d ei g I e n es ruhagazdálkodási 
utasítás a m. kir. csendőrség 

számára. 
BEVEZETÉS. 

Ez az utasítás a m. kir. csendőrlegénység
nek ruházattal és lábbelivel való ellátására, az 
erre vonatkozó nyilvántartások vezetésére és az 
elszámolások foganatosítására vonatkozó hatá
rozványokat tartalIriazza. 

Ezen határozványok pontos betartásáért a 
csendőrparancsnokok és a gazdasági hivatalfő
nökök .egyetemlegesen, anyagilag is felelősek. 
Az utasítást önkényűleg magyarázni, ennek ha
tározványaival, vagy szellemével' ellenkező ren
delkezésekét kiadni, itt elő nem írt előjegy.zések 
vezetését vagy badványok felterjesztését elren
delni nem szabad. Ha egyes részletkérdéseket 
illetőleg kételyek merülnek · fel, . a belügyminiszter 
döntését kell · kikérni, aki ezen utasítás megvál
toztatására,' módosítására, vagy kiegészítésé:ce 
is egyedül illetékes. 

L FEJEZET. 

A m. kir.. csendőrlegénység felruházása . . 

1. §. 

Álta]~n~s határozvártyok . 
A m. kir. csendőrlegénység . felruházásához 

és . ·lábbelivel való . ellátásához . tart@zó.· cikkek, 
azok színe: és alakj a a csendőrsÍígre vonatkozó 
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öltözeti és Felszerelési Szabályzatban van meg
állapítva. 

2. §. 

Ruházati tömegrendszer. 

Ezen utasítás által szabályozott azt az el
járást, amely szerint a csendőrlegénység ruhá
zattal és lábbelivel való ellátása történik, ruhá
zati tömegrendszernek (röviden: tömegrendszer
nek) nevezzük. 

A ruházat és lábbeli beszerzéséből és elké
szítéséből felmerülő költségek az "összesített tö
megalap"-ból fedeztetnek, mely: az "Első tö
megbetét"-ből és a "Tömegátalány"-ból áll. 

Az első tömegbetétekre és tömegátalányokra 
szükséges összeget a belügyminiszter a csendőr
ség központi gazdasági hivatalának dologi csekk
számiájára havonta előlegesen kiutalja, melynek 
a tömegpénztári naplóban való kezelését és a be
szerzésekböl felmerülő kiadások fedezését a köz
ponti gazdasági hivatal eszközli. A központi gaz
dasági hivatalnak a tömegpénzeket gyümölcsöz
tetés végett - előnyös feltételek mellett - hi
telképes takarékpénztárban keH elhelyezni. 

Az összesített tömegalap kezeléséböl és a 
csendőrlegénységnek a tömegrendszer szerinti 
felruházásából eredő egyéb bevételeket (pl. a ta
karékpénztárakban elhelyezett tőkék kamatait, 
hasznavehetetlen tömegbeli tárgyak elárverezésé
ből eredő összegeket stb.) külön alapban, az "ÁI
talános tömegalap"'-ban kell kezelni. 

Az összesített, valamint az általános tömeg
alap együttes kezelése a m. kir. csendőrség köz
ponti gazdasági hivatal "Tömegpénztár"-ában 
történik. 

Az első tömegbetétet és a tömegátalányt 
együttesen "Tömegilleték"-nek; a tömegkönyv 
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félévi lezárásánál mutatkozó maradványt "Tö
megkövetelés"-nek, míg a hiányt "Tömegtarto
zás"-nak nevezzük. 

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

3. §. 

Első tömegbetét. 

1. Rendeltetése és mérve. 

Az első tömegbetét az öltözeti és Felszere
lési Szabályzatban rendszeresített ruházati cik
kek es lábbelik első beszerzésére szolgáló áta
lány, amelynek összegét az anyagok árának és 
kiállítási költségeknek megfelelően időnként a 
belügyminiszter állapítja meg. 

Az első tömegbetét jelenleg gyalogosok ré
szére 185 pengő, a lovasok részére 220 pengő. 

2. Igény. 

A) az első tömegbetétre igénnyel bírnak: 
1. a csendőrséghez felvett ujoncok és próba

csendőrök; 
2. újból belépett volt csendőrök; 
3. állandó, vagy meghatározatlan időre 

ideiglenesen nyugállományba helyezett, vagy vég
kielégítéssel elbocsátott csendőregyének, ha a 
megejtett újabbi felülvizsgálat eredménye alap
ján újra ténylegesíttetnek. 

E) Nem számítható fel az első tömegbetét: 
1. a csendőrségtől "Nyilatkozat" alapján 

önként kilépett, de 30 napon belül a testületbe 
újból belépett egyének részére, mert ezeknek a 
kilépésükkor az áÍtalános tömegalapba bevétele-
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zett tömegvagyonát az összesített t~megalapba 
kell visszautalni ; , 

, 2., a meghatározott időtartamra, vagyis egy 
év vagy hat hónap tartamára ideiglenesen nyug
díjazottak után, mert ezek vagyonát a felülvizs
gálat után eszközölt leszerelés alkalmával nem 
kell kifizetni, hanem a tömegpénztárban kell 
hagyni addig, míg az újabbi felülvizsgálat ered
ménye szeTint meghatározatlan időre ideiglenes, 
avagy állandó nyugállományba helyeztetnek. 

4. §. 

Tömegátalány. 

1. Rendeltetése - és mérve. 

A tömegátalány, melynek összegét szintén 
időnként a belügyminiszter állapítja meg, a ru
házat és lábbeli ' karbantartására és utánpótlá
sára szolgál. 

Tömegátalány fejében, rendfokozatra való 
tekintet nélkül jelenleg illetékes 

a) agyalogosoknak : 
évenként ,90.- P, 
havonként 7.50 P, 

b) a lovasoknak : 
évenként 90.- P, 
havonként 7.50 P, 

2. Igény, annak kezdete és vége. 

A tömegátalányra való igény, ha a csend
örséghez való felvétel a hó első napján történt, 
a felvétel napjával, a hó közben belépők után 
pedig a következő hó első napjával kezdődik. 

A tömegátalányra való igény annak a hó
napnak utolsó napján szűnik meg, melyben az 
illető csendőrlegénységi egyén , bármely ,oknál 
fogva a csendőrség állományából fogyatékba jut, 
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Betegség, továbbá illetékek melletti szabad
ság, , fegyelmi vagy , vizsgMati fogság, valamint 
a csendő'rségben való meghagyás mellett börtön
büntetésre történt elítélés a tömegátalányra való 
igényt nem befolyásolják. 

Polgári alkalmazás elnYeTése céljából próba
szolgálatra' történt ideiglenes szabadságolás ese
tén a tömegátalány a szabadságra bocsátás hó
napjának végéig illetékes. 

A tömegátalány mindenkor csak egész hó
napra számítható fel és fizethető ki; azt tehát 
a hó egyes napjaira felosztani nem szabad. 

3. Tényleges szolgálattételre alkalmazott nyug
díjasok tömegátalánya. 

A nyugdíjuk beszüntetése és a mindenkori 
tényleges illetmények élvezete mellett, tényleges 
csendőrségi szolgálattételre ideiglenesen alkal
mazott csendőrnyugdíj asok részére a tömegáta
lány, a gazdasági hivatalok által havonta utólag 
kézhez fizetendő. Természetbeni ruházatra tehát 
igényük nincs. 

Az általános tömegalapból előlegezett ilyen 
összegeket a gazdasági hivatalok kimutatásai 
alapján a központi gazdasági hivatal számítja 
fel az összesített tömeg terhére és téríti vissza 
a gazdasági hivataloknak. 

5. §. 

Igény a tömegvagyonra. ' 

A), Elvi határozványok. 

1. A tömegvagyon a csendőrlegénységnek 
csak feltételesen tulajdona. Annak, aki a testü
letben legalább 5 évig megszakítás nélkül szol
gált és ' pnhibáján kívül, leszerelési nyilatkozat 
alapján vétetett fogyatékba; tömegi{övetelését, 
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továbbá ruházatának becsértékét az esetleg fenn
álló kincstári tartozás levonásával, kezéhez ki 
kell fizetni. . 

2. ötévi csendőrségi szolgálati idő letelte 
előtt a testületből önként kilépő csendőrök tömeg
vagyon a az általános tömegvagyon javára be
vételezendő. 

3. Ha csendőrlegénységi egyén szökés, vagy 
saját hibája következtében távolíttatik el a tes
tületböl, tömegvagyonát szolgálati idejére való te
kintet nélkül, ugyancsak az általános tömegva
gyon javára keH bevételezni. 

4. ötévi csendőrségi szolgálati idő letelte 
előtt leszerelt, de 30 napon belül a testületbe 
visszalépett csendőrnek az általános tömegva
gyonba bevételezett tömegvagyonát az összesített 
tömegalapba kell visszautalni. 

öt évnél hosszabb csendőrségi szolgálat után 
leszerelt - tehát tömegjogosult -, de 30 napon 
belül újból belépett csendőr a leszereléskor fel
vett tömegvagyont az összesített tömeg javára 
visszafizetni köteles. Ha azonban ez az összég az 
első tömegbetét összegét meghaladta, akkor 
csakis az első tömegbetét összegét fizeti vissza. 
A visszafizetésre indokolt esetben az osztály
parancsnokság 6 havi törlesztést engedélyezhet; 
ebben az esetben azt az általános tömegvagyon
ból a kincstári tartozások kimutatásában történt 
előjegyzés mellett az osztály gazdasági hivatala 
előlegezi. 

5. Havidíjasokká előléptetett csendőregyé
nek részére tömegkövetelé5üket szolgálati ide
jükre való tekintet nélkül ki kell fizetni. A hasz
nálatukban levő ruházat tulajdonukban marad, 
de ha kívánják, az megbecsülendő és a becsérték 
kezeikhez kifizetendő. 

6. Elhalt véglegesített csendőrök tömegva
gyona, a halál okára és a szolgálati idő tarta-

mára való tekintet nélkül az esetleges kincstári 
~a~~~~.sok. leyonása után, mint hagyaték, az 
orokosok Javara, a hagyaték tárgyalására hiva
tott bíróságnak szolgáltatandó be. 

7. Elhalt próbacsendőrök és ujoncok tömeg
vagyonát az általános tömegvagyonba kell bevé
~el,ezn.~, ez~k örököseinek tehát a tömegvagyonra 
1gen:l-TUk nmcs. Az esetleges kincstári tartozás a 
tömegvagyonból levonandó. 

8. Azoknak a csendőröknek, kik állandó 
nyugállományba helyeztettek, illetve akiknél a 
nyugdíjazás ideiglene·ssége az 1912. évi LXV. 
t.-c. 33. §-a értelmében 5 évre terjed továbbá 
azoknak, akik vég;k:ielégítéSiSeL bocsátt~tnak el 
tömegvagyonuk, vagyis tömegkövetelésük és ru~ 
házatuk becsértéke, szolgálati idejükre való te
kintet nélkül kezeikhez kifizetendő. 

A felülvizsgálat útján, de végkielégítés nél
kül elbocsátott egyéneknek tömegvagyonukra 
igényük nincs, azt az általános tömegvagyon j a
vára kell bevételezni. 

9. Ellenben a meghatározott időtartamra 
vagyis egy évre vagy hat hónapra, ideigleneser: 
nyugdíjazott csendőrök tömegvagyonukra csak 
~kkor tarthatnak igényt, ha a hat hó, vagy egy 
ev után újra megejtett felülvizsgáltatásuk ered
ményének megfelelően határozatlan időtartamra 
nyugdíjaztatnak, vagy végkielégítéssel elbocsát
tatnak. Ilyen egyének részére, ha újbóli tényle
gesítésük után a testületböl nyilatkozat alapján 
tehát önként és önhibájukon kívül kilépnek, tö~ 
megvagyonukat csak abban az esetben szabad 
kifizetni, ha újbóli ténylegesítésük után előbbi 
beszámítható szolgálati idejükkel együtt a csend
őrségnél megszakítás nélkül legalább 5 évet szol
gáltak. 

A nyugállományban töltött idő be nem szá
mítható. 



286 

A meghatározott ; időtartamra nyugállo
mányba helyezett csendőrökkel tehát leszerel é-

, sük alkalmával a leszámolást , úgy kell megej
teni, mint minden más fogyat~kba vett egyénnel, 
de t.ömegvagyonukat végleges, illetve a megha
tározatlan időtartamra szóló ideiglenes (1912. 
LXV. t.-c. 33. §.) nyugállományba helyezésük, 
vagy végkielégítéssel való elbocsátásuk időpont
jáiig a tömegpénztál'ban kell hagyni. 

Ha a meghatárózott időre ideiglenes nyug
állományba helyezett egyén tömegkövetelése a 
ruházat becsértékének betudásával az első tö
megbetét összegét m3ghaladná, akkor az első 
tömegbetétet meghaladó , tömegtöbbletet az illető 
részére a leszereléskor ki kell fizetni. 

10. Ha egy határozott idő tartamára ideig
lenesen nyugdíjazott csendőr elhal, akkor tömeg
vagyonával úgy kell eljárni, mintha az illető a 
tényleges állományban halt volna el. 

11. Nyugellátás mellett fogyatékba vett 
próbacsendőrök (ujoncok) tömegvagyonát az ál
talános tömegvagyonba kell bevételezni 

12. Meghatározott időtartamra ideiglenesen 
nyugdíjazott és a csendőrségnél legalább 5 évet 
szolgált csendőrnek tömegvagyonát abban ,az 
esetben is ki kell fizetni, ha az ideiglenes nyug
állományban olyan büntettet követ el, mely a 
csendőrségből való elbocsátását vonja maga után. 

13. Az 1931. III. t.-C. alapján polgári szol
gálátra ideiglenesen alkalmazott csendőrök lesze
relendők. Tömegvagyonuk részükre kézhez ki
fizetendő. 

B) Igény a tömegtöbbletre. 

__ Ha egy csendőrnek annyi tömegkövete~.ése 
van, hogy az az évi tömegáta.~ány kétsz.eres" OS~~, 
siegét :meghaladja, 'akkor, a tobblet.az .ll.leto k~
relmére és nyugtájára meg akkor IS klfl,zetheto, 
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ha a csendőrségnél még 5 évet nem szolgált. Ily 
egyéneknek azonban az előírt mennyiségű tömeg
beli cikkekkel ellátva kell lenniök. 

C) Tömegtartozás. 

Tömegtartozás akkor keletkezik, ha a tö
meg kötelékébe tartozó egyén első tömegbetétjé
nek és Jömegátalányának együttes összege ki
sebb, mint a részére kiszolgáltatott tömegbeli 
cikkek értéke. . 

Ha a testületből fogyatékba vett egyénnek 
- tekintet nélkül ·a . fogyaték nemére - tömeg
tartozása van, e ' tartozást elsősorban a tőle b_e
szedett ruházati és felszerelési cikkek becsérté
kéből, azután a magánvagyonát képező közgaz
dálkodási követeléséből kell fedezni. Ha ezek a 
tartozás fedezésére elegendők nem volnának, a 
tartozás fönnmaradt részét az általános tömeg
ből az összesített tömegnek meg kell téríteni. 

Az esetleges tömegtartozások megszüntetése 
vagy elkerülése céljából a legénységet önkéntes 
betétek fizetésére kötelezni nem lehet. 

V égkielégítéssel a testületből szabadságolt 
egyének tömegtartozásai - ha az előző bekez
désben megjelölt járulékokból teljesen fedezhe
tők nem volnának - végkielégítésükből levonan
dók. E célból a fedezetlenül maradt tartozás ösz
szege a belügyminisztériumnak az illető egyén 
leszerel~se után azonnal bejelentendő. 

6. §. 

Tömegbeli cikkek és azok viselési időtartama. 

A tömeg terhére beszerzett és leszerelés al
kalmával becslés alá vonandó cikkeket, azok vi
selésl időtartamát, továbbá azt, hogy az egyes 
cikkekből hány darabbal kell minden csendőrt 
lehetőleg ellátni, a következő táblázat mutatja: 
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A táblázatban feltüntetett cikkeket a ki
szabott mennyiségen felül is ki lehet szolgál
tatni, de azok értékének az illető csendőr tömeg
követelését nem szabad meghaladnia. Elvül szol
gáljon, hogy a csendőrök tömegbeIi igényét a tö
megvagyon korlátai között kell tartani, a tömeg
tartozást tehát minden körülmények között ke
rülni kell. Erre különös figyelem fordítandó az 
első felszerelésnél, azért az újonnan felszerelők 
részére új cikkeket csak akkor szabad kiadni, 
ha becsült nincs raktáron és ha az új cikkek 
értékét az első tömegbetétböl, valamint az első 
félévi tömegátalá.nyfból fedlezni lehet. 

7. §. 

Szolgálatban tönkrement ruházat értékének meg
térítése. 

3zolgálatteljesítés közben (pl. tűzesetek, ár
vizek stb.) a csendőr hibáján kívül elpusztult 
tömeglieli cikkekért az általános tömegalapból 
kál-térítés jár, mely az illető tömege javára be
vételezendő. 

Ez a kártérítés azonban nem terjed ki az 
ell'ongált, vagy elpusztult cikkek teljes beszer
zési érti>kére, hanem az illető cikk értékének 
csak arra a hányadára, amely a még hátralevő 
visel{si időtartamra esik. A hasznavehetetlenné 
vált tömegbeli cikkek a károsultnál megha
gyandók. 

Ha a szolgálatban megrongált vagy elpusz
tult tömegbeIi cikk viselési időtartama már le
tiit, vagy ha az egész viselési időtartam egyne
gyedrészénél több nem hiányzik, akkor mindkét 
esetben a viselési időtartam egy egész negyedét 
kell felszámítani, úgy, hogy minden tönkrement 
ruhadarab egész kiállítási, illetve eredeti beszer-
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zési költségeinek legalább egynegyede téríttes
sék meg. 

Ha a csendőr valamely tömegcikke ellensze
gülési esetek alkalmával rongáltatik meg, akkor 
a kárt elsősorban az ellenszegülő köteles megté
ríteni. Behajthatatlanság esetén a kárnak a 
csendőrségi általános tömegalapból leendő meg
térítését esetről esetre a belügyminisztertől kell 
kérni. 

8. §. 

Tömegbeli cikkeknek önhibából való tönkretétele. 
Tömegbeli cikkeknek szándékosan, gondat

la:1ságból, pajkosságból, általában önhibából való 
tönkretétele, vagy önhatalmú eIidegenítése, az 
okozott kár megtérítésén kívül, fegyelmi vagy 
biintetóbírósági eljárást is vonhat maga után. 

A megrQll~ált ruházati cikkek helyreállí
tási költségeit a vétkes viseli. 

Ha a cikkek hely te nem állíthatók, akkor 
a kál' gyanánt úgy a bírói, mint a közigazgatási 
eljárás alkalmával az új cikkekért a teljes érték, 
a már használtakért pedig a 7. §. szerinti becs
érték számítandó. 

II. FEJEZET. 

A tömegbeli cikkelc igénylése, elő· 
irányzása, átvétele és kezelése. 

9. §. 

Általános határozványok. 
A csendörlegénység felruházása, felfegyver

zése és felszerelése, nemkülönben a csendőrség 
kötelékéböl bármely módon fogyatékba jutó le
génység leszerelése az osztályparancsnokságok 
gazdasági hivatall\i,nak hatáskörébe tartozik. 

19* 
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~O. §. 

Igény a ruházatra. 

A tömegrendszer szerinti ' felruházásra a 
csendőrség tényleges állományába tartozó' ösz-
szes legénységi egyén eknek igényük van. ' 

A legénységnek a ruházattal való ellátásra 
vonatkozó igénye a csendőrséghez történt felvé
tel napjával kezdődik és addig tart, 'míg az illető 
a csendőrség tényleges áHományában megmarad; 
vagy pedig míg ~lyan állomál!ycsoportba nem 
lép; amelyben ruházatát maga köteles besze
rezni. 

Elvül tekintendő, hogy minden két éven 
felüL ,szolgáló ,csendőrnek a 6. §-bam. előírt tö
megbeli tárgyakkal lehetőleg ellátva kell lennie. 
A ruházati készlet kiegészítéséről és jókarban 
tartásáról a 15. §-ban foglalt határozványok ér
telmében az örsparancsnok köteles gondoskodni. 

Azt a csendőrt, aki "Nyilatkozat"-ban be
' jelentette, hogy elvállalt szolgálati kötelezett
ségének letelte után tovább szolgálni nem haj
landó, leszereléséig, vagy az esetleg utólag ki
állított "Kötelező" beadásáig új tömegbeli cik
kekkel nem szabad ellátni. Szükség esetén, de 
mindig csak a tömegkövetelés erejéig, ilyen egyé
nek részére tömegük terhére, becsült tömegbeli 
cikkek kiadhatók. . 

11. §. 

A tömegbeli cikkek kiszolgáltatása. 
A csendőrörsökre beosztott legénység a szük

ségelt ruházati cikkek felvétele tekintetében, az 
örsparancsnokság útján, azállományilleték~s 
osztályparancsnokság, gazdasági hiyatalához van 
utalva. 

Az atiyaörsről ' 'ideiglene!len elvezényeltek 'a 

293 

szükségesnek mutatkozó cikkeket anyaörsük út-
ján kapják. .,' 

Tartósan vezényelt más osztálybeli legény
ség a tömegbeli cikkekkel való ellátás tekinteté
Den azon parancsnokság útján, ahova tartósan 
vezényelve van, ' ahhoz II gazdas:ftgi hivatalhoz 
van utalva, amelynek anyakönyvi állományába 
tartozik. ' 

A 'szükséglet beszerzése rendes , körülmények 
között, az ör'sök előirányzati beadványai alapján, 
kiadása pedig félévenként az örsparancsnoksá
gok útján történik. Előre nem látott sürgős 
esetekben a szükséglet soronkívül pótelőirányzat
tal igényelhető a gazdasági hivatalból, mely az 
igényelt cikkek soronkívüli megrendeléséről és 
sürgős kiszállításáról gondoskodni köteles. 

Az ' első kiképzés alatt álló újoncokat éli 
próbacsendőröket, továbbá az önként visszalépő, 
valamint a nyugállományból tényleges állo
mányba visszavett csendőröket az állomány
illetékes osztályparancsnokság gazdasági hiva
tala elvileg a 14. §-ban foglaltak szerint a le
hetőséghez képest a becsült készlet~?l 7~házza 
és szereli fel. Ezzel szemben a csendorsegl szol
gálattételre már beosztott összes legénység ru
házatának utánpótlása az új készletből történik. 
Ezeknek becsült ruházat csakis abban az eset
ben adható ha nagyobb mennyiségű becsült 
készlet van' raktáron és ezért arra a belügymi
nisztér engedélyt adott. 

Kellő mennyiségű készlet esetén külön en
gedély nélkül is kiadhatók- a raktári becsült 
készletből az 'egyéni tömeg terhére az alább fel
sorolt cikkek: 

1. Altiszti kardbojtok csakis 
őrmesterré újonnan előléptetett 
szére. ' -', 

a csendői-b51 
legénység .ré-

2. Egy drb szövetzubbony és egy drbs.zö-
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vetnadrág csakis a próbaszolgálati idő letelte 
után véglegesített legénység részére a végle
gesítéskor. 

3. A lovasítás vagy gyalogosítás alkalmával 
(lásd 21. §.) szükséges egyenruházati cikkek, 
beleértve egy drb mentét is. 

4. Egy drb bőrmellény a teljesen haszna
vehetetlenné válás után kiselejtített bőrmellény 
pótlására bármely legénységi egyén részére. 

5. Csizmafejelési anyagok és féltalp ak a 
tanalosztályoknál kiképzés alatt álló próbacsend-
őrök részére. . 

12. §. 

Méretnagyságok nyilvántartása. 

A tömegbeli ruházati cikkek közül a kö
penyt, zubbony t, pantallót és lovaglónadrágot 
testméret szerint, míg a kalapot, sapkát, inget, 
gatyát és kesztyűt, továbbá a lábbelit megfelelő 
nagyságszám szerint kell kiadni. 

Ennélfogva az állományban levő minden 
egyes tömegrészes ruhaméreteiről a szerződtetett 
vállalkozó által egy "Nyilvántartási jegyzék" ve
zetendő a 2. számú melléklet mintá3a szerint. 
Ebbe a nyilvántartási jegyzékbe a legénység 
neve betűsorban irandó be; helyes vezetéséért a 
vállalkozó felelős. Ebből folyóI ag minden bevo
nuló próbacsendőr az első felszerelés alkalmával 
a vállalkozó vagy szakértő megbízottja által, 
illetve ha az helyben nincs, a felszerelést esz
közlő gazdasági hivatal átalakításokra szerződ
tetett szabója által megmérendő. Utóbbi esetben 
a gazdasági hivatal a méreteket a vállalkozóval 
haladéktalanul közölni tartozik avégből, hogy 
azokat nyilvántartási jegyzékébe bevezesse. 

Abban az esetben, ha elhízás vagy lesová
nyodás következtében a ruhaméretek helyesbí-
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tése vál~k szü~sé~ssé, azt a ~a;kas7lparancsnok 
a 3. sz. minta szerint szerkesztett mértékkimu
tatásnak a gazdasági hivatalhoz való beküldése 
mellett esetl'ol esetre bejelenti, a gazdasági hi
vatal pedig a vállalkozóval közli. 

Abból a célból, hogy az összes örs- és sza
kaszparancsnokok a ruhaméret helyes felvételé
ben kellő tájékozást nyerjenek, ott, ahol az ál
lomáson szerződtetett vállalkozó van, az örspa
rancsnokképző iskolások a vállalkozó szabásza 
által, ott pedig, ahol szerződtetett vállalkozó 
nincs, a ga2idasági hivatal átalakításra szerződ
tetett szabója által, a tanfolyam tartama alatt, 
a szakszerű méretvételben néhány órán át okta
tandók; az oktatásért azonban külön díjazás 
nem igényelhető. 

A raktárolt becsült ruházati cikkek, ha azok 
a testméreteknek nem felelnek meg, a felszerelő 
tömegének terhére átalakítandók, illetve testhez 
igazítandók. 

Vadászkalapoknál és sapkáknál a fej bőség, 
míg a késztyűknél, tOvábbá az ingeknél, gatyák
nál és lábbelieknél azok nagyságszáma a ruha
szükségleti előirányzatba közvetlenül ezen tár
gyak megnevezése után bejegyzendő. Ezek a 
cikkek a nagyságszámoknak megfelelőlegadan
dók ki a gazdasági hivatal által. 

A kalap- és sapkabőség, valamint az ing, 
gatya, kesztyű és lábbeli nagyságszámai a fel
szerelés alkalmával a ruházati méretekkel egy
idejűleg a felszerelést eszközl ő gazdasági hiva
tal által állapítandók meg és jegyzendők be a 
felszerelők ruha- és fegyverzeti könyvecskéibe. 

13. §. 
Tömegkönyv, ruha. és fegyverzeti könyvecske. 

Hogy a gazdasági hivatalok raktárába ki
szállított és onnan a legénységnek kiadott tömeg-
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beli cikkek- elszámolhatók és nyilvántarthatók 
legyenek, a gazdasági hivatal minden egyes tö
megrészest a 4. számú minta szerinti "Tömeg
könyv"-vel, valamint az 5. számú minta szerinti 
"Ruha- és fegyverzeti könyvecské"-vel köteles 
ellátni. 

" Az első felszerelés alkalmával kiadott tö
megbel~ cikkek a tömegkönyvbe, valamint a 
r1!ha- es fegyverzeti könyvecskébe a gazdasági 
hIvatal által a kiadás után azonnal bevezeten
dők és pedig külön csoportosítva az új és külön 
a becsült tárgyak. 
., A, rendes félévi, avag'Y pótelőirányzat alap
Jan .. ~ladott új tömegbeli cikkeket átvétel után 
az .orsparancsr:ok jegyzi be a ruha- és fegyver
z~tl ~onyvecs~eb~, a ,gazdasági hivatal pedig a 
kl~?~astalan atvet~l,t Igazoló záradékkal ellátott 
elOlranyzatok alapJan a tömegkönyvbe. 

, . ~z új cikkeknél a beszerzési, illetve előállí
~as~ arakat!. a be~sült tárgya~ál pedig a becs- _ 
erteket ~ tom~gkonyvbe szmten fel kell jegyezni. 

A tomegkonyv a gazdasági hivatal által a 
ruha és fegyverzeti könyvecske pedig az örs~a
rancsnokság által őrzendő meg, tartósan elVezé
nyelteké azon parancsnokság által, ahová vezé-
nyelve vannak. -

A nem örsökre, hanem egyéb szolgálati hEl'
lye~r~ beoszto~t legénység részére kiadott tömeg
b:h CIkkeket ~s a ;uha- és fegyverzeti könyve cs
keket, a fentI modozatok szerint a közvetlen 
előlj áró kezeli. ' 

A tömegkönyvbe minden félév végével az 
illeték~ze~ű töme,gáta!ánYt" ú~onnan belépőknél 
az elso tomegbetetet IS, tovabba más, az összesí
tett tömeget illető bevételeket (pl. megrongált 
v,agy megsemmisített tömegbeli cikkek becsérté
kének térítményeit, stb.), valamint az összesÍ-
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tett tömeget terhelő kiadásokat (pl. ruhaátalakí
tási költségek, a kiadott új ruházati cikkek ára, 
a becsült tárgyak becsértéke stb.) a gazdasági 
hivatal vezeti be. A bevételek és , kiadások egybe
vetendők és így a követelés vagy az esetleges 
tartozás is kimutatandó. 

Az így lezárt tömegkönyvek a g,azdasági' hi
vatal által rendes körülmények között a félév 
vége előtt 8-10 nappal az illetékes örsparancs
nokságnak, illetve a közvetlen előljáró parancs
nokságnak kiadandók, hol a lezárás, ha az a tö
megtulajdonos által is helyesnek találtatott, ál
tata és két tanu által aláírandó és a gazdasági 
hivatalhoz visszaküldendő. Amennyiben azonban 
a tömegbeli cikkek kiadása valamely körülmény
nél fogva késik, úgy a tömegkönyvek csak a 
félévre előirányzott cikkeknek a legénység által 
történt átvétele után zárhatók le és küldhetők 
ki az örsökre. -

Abban _ az esetben, ha a tömegtulajdonos a 
lezárás ellen bármely okból kifogást emelne, 
köteles az örsparancsnok a felhozott, kellőleg 

'megindokolt észrevételeket a tömegkönyv felter
jesztése mellett a gazdasági hivatalnak bejelen
teni, ahol az esetleges hibák helyrehozandók, 
vagy a tömegtulajdonos kellőleg felvilágosítandó. 

A tömegbeH új cikkeknek időről-időre meg
állapított árai a gazdasági hivatalok által az 
örsökkel mindenkor kőzlendők. 

14. §. 

Az újoncok és ' próbacsendőrök felruházása. 
Ha valamely egyén a csendőrséghez próba

szolgálatra felvétetett, erről a kerületi parancs
nokság azt az osztályparancsnokságot, amelynek 
anyakönyvi állományába a felvett egyén beosz-
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tatott, haladéktalanul értesíti. Az újoncokat 
(próbacsendőröket) tényleges szolgálatra úgy 
kell behívni, hogy mindig a hónap első napján 
vonuljanak be. ' 

A felv,ett egyén a csendőrségi eskü letétele 
után felruházás és felszerelés végett a gazda
sági hivatalhoz utasítandó és csak annak meg
történte után utalandó be kiképzés végett csend
őriskolába. 

A próbacsendőrök és ujoncok első felruházá
sát és felszerelését a gazdasági hivatal főnöke 
a hozzá beosztott raktárkezelő segédmunkások 
segítségével az osztályparancsnok jelenlétében 
eszközli; a felszerelésnél a vállalkozónak vagy 
megbizottjának, illetőleg az átalakításokra szer
ződtetett szabónak is jelen kell lennie. 

A próbacsendőrök és újoncok részére ruhá
zatot az első tömegbetét és a félévi tömegátalány 
terhére lehet kiadni. 

A felruházás elvileg a becsült készletből tör
ténik. Ha azonban v,alamely cikk becsült k!észlet
ben nem volna, vagy ha az a felruházandónak 
még átalakítás esetén ,sem felelne meg, aszük· 
ségletet ,a szerződltetett vá;l!lalikozónál új eikként 
a:wnnal meg kell rendelni, aki azt soronkívül, 14 
napon beIm e1készítemi tartJozik. 

A felszerelőt az ezen utasítás 6. §-ában fel
tüntetett cikkek teljes mennyiségével csak az 
esetben szabad ellátni, ha egyrészt a raktárban 
a létszámhiányra szükséges mennyiségen felül 
is van becsült készlet és másrészt, ha új cikkek
kel való ellátás esetén sem keletkezik tömegtar
tozás. A tömegtartozás elkerülése végett a gaz
dasági hivatal főnöke ak-ként es~közölje a fel
szerelést, hogy 'a felszerelő a [következő félévi 
rendes előirányzattal igénylendő új cikkek kiszál-
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felszerelöt azonban a ruházati cikkek közül há
rom posztózubbonnyal és nadrággal, egy kö
pennyel, egy-egy zsávolyzubbonnyal és nadrág
gal, két pár félszárú csizmával és három rend 
fehérneművel, azonkívül a 6. §-ban meghatáro
zott egyéb dkJrek , rel.jes meniIl~slé~l ei[ k-ell 
látni, azonban posztózubbony és nadrág a be
csült készletből csak 2-2 dar,ab adható ki, míg 
1-1 darab posztózubbonyt és nadrágot új cik
ként a szerződtetett vállalkozónál azonnal meg 
kell rendelni. 

A kiszolgáltatott becsült ruházati cikkeket, 
melyeken helyreigazítás, illetve testhez igazítás 
szükséges, a vállalkozónak, illetve az e célra 
szerződtetett szabónak kell átadni. A megállapí
tott helyreigazítások egy a ruhadarabba helye
zendő papírlapra tintairónnal feljegyzendök, ez 
a feljegyzés a ruhadarab beszállításánál a mun
kálatok helyes elvégzésének ellenőrzésére is szol
gál. Ilyen átalakításoknak, javításoknak a lehető 
legrövidebb idő alatt kell elkészülniök. 

A becsült ruhadarabokon végzendő munká
latok árai a gazdasági hivatal általa vállalko
ióv,al, illetve az erre a célra szerződtetett szabó
val egyetértőleg évről-évre írásbeli egyezmény
ben megállapítandók; az egyezményt a kerületi 
parancsnok hagyja jóvá. 

A becsült tárgyakról a gazdasági hivatal a 
6. sz. minta szerint "Raktári leltár"-t vezet, 
melybe a kiadott cikkek darabszáma és becsér
téke pontosan bevezetendő, az átvételt pedig II 
felSzerelő "Az átvétel elismerése" című rovatban 
névaláirásával elismeri. 

Az újoncok és próbacsendőrök által maguk
kal hozott polgári ruházat gondosan elcsomago
landó; a csomag a tulajdonos saját, ilyen hiá
nyában a gazdasági hivatal pecsétjével ellátandó 
és a próbaszoLgálati idő tartama alatt az iskola-, 

lításáig megfelelően legyen felruházva. Minden __ ....... ___________________________ .... 
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illetve külszolgálatra beosztás esetén, az örspa
rancsnokság által megőrzendő. 

Véglegesített , csendőrök polgári ruházata 
rendelkeZésu~re bocsájtandó. 

. 15. §. 

A tömegbeli cikkek előirányzása. 

A tömeg köt~lékébe tartozó csendőregyének 
tömegbeli cikkeket az előirányzati időszak végé
vel fennálló tömegkövetelésük erejéig kérhetnek. 

A 7. sz. és 8. sz. mellékleten feltüntetett 
minták szerint, - vagyis külön a felsőruházatról 
(köpeny, zubb.ony, pantalló és lovaglónadrág, va
lamint mente, ujjas vállgallér, zsávolyzubbony 
é-s zsávolynadrág egy pár boka,.kötővel) és külön 
a többi tömegbeli cikkekről, az örsparancsnok 
felügyelete mellett, minden egyes csendőr által 
szerkesztett s a szakaszparancsnok által felül
vizsgált és záradékolt ruhaszükségleti előirány
zatot minden év április és október hó .l-ig egy
egy példányban az állományilletékes osztálypa- , 
rancsnokság gazdasági hivatalába kell beküldeni: 

Khakiszínű szövetből (ú. n. kamgarnból), 
valamint zsávolyból készülő nyári zubbonyok és 
nadrágok, továbbá ujjas vállgallérok (posztó
ból), végül khakiszínű nyári kötött kesztyűk 
csakis az október hó l-ére esedékes, vagyis a 
következő év I. felére szóló előirányzatokkal, míg 
menték, köpenyek, téli gyapotingek és alsónadrá
gok, valamint téli kötött kesztyűk csakis az áp
rilis hó l-ére esedékes, vagyis az év II. felére 
szóló előirányzatokkal ' igényelhetők. 

A felsorolt cikkeket pótelőirányzattal is csak 
az előbb meghatározott időszakokra szabad igé
nyelni. Egyéb cikkek a szükséghez képest bár
mely időszaJ{ra igényelhetők. 
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Olyan Úsökön, .~amelyek egys~ersJ?ind sza
kaszszékhelyek, a ruhaszükségleti előirányzat a 
szakaszparancsnok ' felügyelete alatt szerkesz
tendő meg. 

Előzőleg már előirányzott, de még ki nem' 
adott cikkeket az előirányzatba újból nem kell 
felvenni. 

Abból a célból, hogy .. a, sztlmlélŐ. tiszti ' elől
járók, elsősorban aszárnyparancsnokok szemléik 
alkalmával meggyőződhess enek arról, '~a;i1on az 
előirányzatok helyesen szerkesztettek-e; tövábbá, 
hogy ,az észlelt _ hiányosságokra és ázoknak a leg
közelebbi előirányzat szerkesztése ,alkalmával 
leendő kiegészítése, illetve - helyrehozatalára 
nézve az örs- (szakasz-) parancsnokot utasíthas
sák, abeterjesztett előirányzatok iktatószámmal 
ellátott fogalmazványait az örs ön kéznél kell tar
tani. Ezenfelül minden csendőrt előirányzatának 
8-adrét papírra . í~t .kivonatával is el kell látni, 
hogy áthelyeztetése esetén új örsparancsnoka az 
előirányzásról tájékozva legyen. Ezen' kivonat a 
ruha- és fegyverzeti könyvecs~ében tartanaó .. 
, A szárnyparancsnok az ' előir;inyzatot, ha az 
a gazdasági hivatalhoz még nem küldetett-vollna 
be, szemléje alkalmával megvizsgalja s ha szük
ségesnek látja, helyesbíti, de szem előtt kell tar
tania, hogyatömegtartozás elkerültessék és 
hogy tömegbeli . cikkeknek a rendes szállítási időn 
kívüli kiküldése -szükségesséne váljék. 

Ha az előirányzat a gazdasági -hivatalhoz 
már beküldetett, a . szárnyparancsnok minden 
változtatást, melyet az előirányzat fogalmazvá
nyában tett, haladéktalanul közöl a gazdasági 
hivatallal. A gazdasági hivatal e közlés alapján 
II hely~sbitéseket a nála levő dőirányzatokon ke
resztülvezeti és azokat csak akkor nem fogana
tosítja, ha a megrendelések kiszabás végett a 
vállalkozónak már kiadattak. 
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Ha aszárnyparancsnok szemléje alkalmá
val azt észleli, hogy egyes cikkek időelőtt és na
gyobb mennyiségben válnak hasznavehetetle
nekké, az okot kipuhatolja, megfelelően intézke
dik és intézkedéseit tudomásul, esetleg további 
intézkedés végett az osztálypar.ancsnokságnak 
bejelenti. 

Az örsökön kívül máshova beosztott legény
ség ruhaelőirányzatát a közvetlen tiszti előljáró 
ellenőrzi, záradékolja és küldi meg a gazdasági 
hivatalnak. 

A gazdasági hivatalok kötelesek a beérkezett 
előirányzatokat különösen abban a tekintetben 
megvizsgálni, hogy az előirányzott cikkek árai 
nem haladják-e felül a tömegkövetelést. 

16. §. 

Utólagos elöirányzás. 

A ruházati és felszerelési cikkekben mutat
kozó, de előirányzatba még fel nem vett sürgős 
szükségletek pótelőirányzattal igénylendők. 

Pótelőirányzatnak a következő esetekben le
het helye: 

a) a kerületi parancsnokság külön rendel
kezése alapján; 

b) ha előre nem látott okoknál fogva egyes 
cikkekben nagyobb szükséglet állana be; 

e) ellenszegülések vagy elemi csapások kö
vetkeztében beállott károsodások esetében; 

d) újoncok és próbacsendőrök véglegesítése 
alkalmával i 

e) nyugdíjazott legénység ténylegesítése al
kalmával, ha az illető becsült készletből megfe
lelően felszerelhetö nem volt. 
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17. §. 

A tömegbeli cikkek átvétele az örsökön. 

Az előirányzott tömegbeli cikkek zsákokba 
csomagolva postán szállíttatnak ki az örsök:r.:e. 

Az érkező ruházati küldeményeket a postan 
az örsparancsnokból és egy csendőrböl álló bi
zottság veszi át. 

Minden egyes ,csomag tartalma a benne el
hdyezett előirányzatokban van felsorolva. 

Az átvételnél a csomagok számát, azok 
külső állapotát és lezárását ellenőrizni kell .. Ha 
valamely csom~g sérült, akkor ;;zt. a, postahIva
talnok jelenléteben meg kell merm es fel kell 
bontani, hogy az esetleges sé:r.:ülés, vag;' hiány 
még ott a postahivatalba~ m~gallaplthat? legye~. 

A leletről a hiányzo CIkkek nemenek es 
mennyiségének felemlítése mellett jegyzőköny
vet kell felvenni, melyet a postai alkalmazo~t is 
aláír. Ezen jegyzőkönyvet továb~.i eIj~rás . vegetf 
a gazdasági hivatalnak kell bekuldem. 

Ha sérülés a csomagok egyikén sem mu
tatkozikazok átveendők és az örsre szállítan
dók ah~l bizottságilag felbontatván, a cikkek 
dar~bszám szerinti átvétele foganatosítandó. 

Ha a csomagok felbontásánál mégis hiány, 
vagy a tartalom sérülése észleltetnék, akkor ~r
ről a bizottságnak jegyzőkönyvet kell felvenme, 
melyet az örsparancsnok a gazdasági hivatalhoz 
terjeszt be. 

A gazdasági hivatal raktárából át.vett, v~gy 
posta útján érkezett cikkeket azok tulaJdonosal az 
örsparancsnok, illetve a közvetlen előljáró jelen
létében felpróbálják; ha valamely ruhadarab a 
csendőr testéhez nem illenék, a hiány vagy hiba 
az előirányzat megfelelő rovatában megjelö-
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lendő és az előirányzattal együtt közvetlenül a 
vállalkozónak visszaküldendő. 

Kifogástalan ruházati cikkek átvétele az elő
irányzatban névaláíi'ással igazolandó, az elő
irányzat pedig a gazdasági hivatalnak haladék
talanul bekülderidő. 

Az örsparancsnok által ' megvizsgált és az 
illető csendőr által is kifogás nélkül átvett ru
házat, vagy lábbeli utólag a vállalkozóval :szem
ben kifogás tárgyát nem képezheti. 

A ruhazsákok ugyancsak postán oda kül
dendők vissza, ahonnan azokban a ruházat ér
kezett. 

A pOl!taköltség az ál';alános tömeget terheli. 

18. §. 

A tömegbeli tárgyak feletti rendelkezési jog. 
A legénység használatában lévő összes tö

megbeli cikkek annak csak feltételes tulajdonát 
képezik. Ennélfogva a tömegbeli cikkeket; ha 
azok hasznfly.ehetetlenek is, egy~~s közp.tt ki
cserélni, eladni vagy elajándékozni nem szabad; 
ha a csendJ!" bármely · oknál fogva fogyatékba 
vétetik, használatban levő összes tömegbeli cik
keit bebecslés és raktárolás végett, a gazdasági 
hivatalba beszolgáltatni köteles. 

19. §. 

Havidíjassá kinevezett legénység tömegbeli 
cikkeivel vallj eljárás. 

Ha valamely altiszt vagy csendőr havidíj 
élvezetével egybekötött rendfokozatba előlép, 
akkor leszerelendő és tömegbeli tárgyai becslés 
alá vonandók; a becsült cikkek a 9. sz. minta 
szerinti leltál'ba bevételezendök. 
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Ha azonban ruházatát megtartani kívánja, 
azt részérl'l át kell engedni, az átengedett ruhá
zatot pedig a becslésnél nem kell tárgyalni. Ha 
pedig a ruházat helyett annak becsértékét kéri, 
részére a tömegkövetelés és a ruházat becsértéke 
is kifizetendő. 

20. §. 

Áthelyezések alkalmával követendő eljárás. 
Az áthelyezett egyén összes tömegbeli cik

keit, valamint ruha- és fegyverzeti könyvecské
jét új állomáshelyére magával viszi; kincstári 
szereIvényi tárgyait azonban csak akkor viszi 
magával, ha az áthelyezés a gazdasági hivatal 
körletén belül történt. 

Más gazdasági hivatal körletébe történt át
helyezés esetén a gazdasági hivatal az áthelye
zett fegyverzetét, szerelvényét és lőszerét be
vonja; ezekkel az új állomáshelyre nézve illeté
kes gazdasági hivatal szereIi ' újr'a . feL . A fegy
verzet és szerelvény bevonása, illetve kiadása a 
ruha- és fegyverzeti könyvecskébe az illető gaz
dasági hivatalok által vezetendő be. 

21. § • . 

Eljárás gyalogcsendőr lovasítása és lovascsendőr 
gyalogosítása esetén. 

Gyalogcsendőr lovasítása esetén a gyalog
és a lovascsendőr első tömegbetétjei közötti kü
lönblet tömege javára írandó, de lovascse~dőr 
gyalogosítása esetébén a tömegbetétkülönblet az 
illető tömegéből nem vonandó -le. 
. A lovasított csendőrnek lovasruházattal és 
viszont gyalogosítottnak gyalogcsendőr-ruházat
tal való ellátása tömegének terhére lehetőleg a 
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becsült készletből történik. Evégből az illető a 
gazdasági hivatalhoz berendehmdő. 

A gyalogosított csendőrtől csak azokat a 
tömegbeli ruházati cikkeket kell elvenni és becs
lés alá vonni, amelyeket mint gyalogcsendőr 
nbm használhat; ezek becsértékét tömege javára 
kell írni; a becsült tárgyat pedig leltárilag kell 
kezelni. 

A gyalogosított csendőrtől bevont felesleges 
lovascsendőrruházatról a 10. sz. melléklet sze
rint, külön becslési jegyzőkönyv állítandó ki, 
amelyet a becsült ruházati cikkek leltárának 
illető tételénél kell megőrizni; a cikkek az illető 
csendőr ruha- és fegyverzeti könyvecskéjében le
írandók, a becsár pedig tömeg könyvében javára 
írandó. 

A lovas tömegátalány a lovasított részére a 
lovasítás napjától, a gyalog tömegátalány pedig 
a gy.alogosított részére a gyalogosítás napjától 
kezdődőleg folyósítandó. 

A lovasítás, illetőleg a gyalogosítás mindig 
a hó elsej ével foganatosítandó. 

A lovasított csendőr gyalogruházata birto
kában hagyandó. 

A lószerelvény az illető szolgálati lónál 
meghagyandó addig, míg a ló fogyatékba nem 
jut; ennélfogva oly esetekben, amidőn a lovas
csendőr lóval együtt helyeztetik át, a lószerel
vény a lóval együtt szállítandó. 

22. §. 

A távollevők, vezényeltek és felülvizsgálatra 
berendeltek felruházása. 

1. Az állományilletékes örstől ideiglenesen 
távollevők az igényelt tömegbeli ruházati cikke
ket az állományilletékes örsparanc.snokság közve-
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títésével, azon örsparancsnokságtól kapják kéz
hez, amelyhez vezényelve vannak. 

Arra nézve, hogy a kerület vagy osztály 
tö:zsé.~ez, a. ~ovasalosztály~oz, iskol, ába , vagy 
mas orsre ldelglene!len vezenyelt legenyseg mi
lyen ruházati cikkeket vigyen magával, a ve
zénylésre vonatkozó rendeletben kell intézkedni. 
Ha azonban a rendeletben erre vonatkozólag in
tézkedés nem történnék, az örsparancsnok hatá
rozza meg, hogy az elvezényelt milyen ruházati 
cikkekkel ellátva induljon útba. 

A visszamaradó ruházatról az e.Jvezényelt 
csendőr jegyzéket készít és az örsparancsnok
nak átadja, aki azt az illető csendőr ruha- és 
fegyverzeti könyvecskéje mellett megőrzi. A 
visszahagyott ruházatot az örs az általános tö
megalap terhére gondozza. Ha ruházat utánkül
dése válik szükségessé, az a javadalmazás ter
hére történik. 

A felülvizsgálatra rendelt egyén, ha őt a 
felülvizsgálóbizottság csendőrségi szolgálatra 
alkalmatlannak osztályozta, örsparancsnoka ál
tal leszerelés végett az illetékes gazdasági hiva
talhoz indítandó útba. 

23. §. 

Betegek, ideiglenesen szabadságoltak és fogságba 
jutók felruházása. 

1. Kórházba menő betegek három pár fehér
neműt, egy sapkát, zubbony t, köpenyt, nadrágot, 
csizmát, kesztyűt, nyakravalót és járőrtáskát 
visznek magukkal, de az időjáráshQz és a kór
ház távolságához képest téli inget és téli gatyát 
is magukra vehetnek. 

Szolgálatteljesítés közben az örsállomás 
helyén kívül megbetegedett legénység sürgős 

20* 



esetben a nála lévŐ teljes felszereléssel is átad
ható a kórháznak, de az 1. pontban írt ruházat
tal való utólagos ellátásáról és fegyverzetének át
vételér§l az örsparancsnok utólag gondoskodni 
tartozik. . 

A kórháznak át nem adható legénységi sze
relvényi és fegyverzeti eikkeknek az illetékes 
örsre ' való mielőbbi elszállítása iránt, a kórház 
állomáshelyén levő örs, illetve ha a kórház szé~
helyén örs nem volna,az illetékes örs intézke
dik, mely a szállítási költségeket is előlegezi és 
azok megtérítését a gazdasági hivatalból kéri. A 
gazdasági hivatal a kiadást igazoló okmány alap
ján, felsőbb engedély nélkül, a javadalmazás ter
hére végleg elszámolja. , 

Ha a kórházban levő beteg ruházatának pót
lása válik szükségessé, azt a javadalmazás ter
hére az illetékes ors . közvetlenül a kórháznak 
megl!:üldi. . 
. 2. A kórházb ól megszököttek után vissza

maradt ruházati cikkeket a kórház állomáshelyén 
levő örs átveszi és annak az illetékes örsre való 
szálÍítása iránt intézkedik; Ha a kórház szék-' 
helyén örs nincsen; akkor ezt a megszökött állo
mányiIletékes örse tartozik foganatosítani. 
A ruházat szállítás ából felmerült költség az örs 
által elől!!gezendő és megtérítése az illetékes gaz
dasági hivatalt01 kérendő, mely a kiadást iga
zoló okmány alapján, felsőbb engedély nélkül, a 
javadalmazás terhére elszámolja. ' 

3. Gyógyfürdőbe beutal tak teljesen használ
ható és jókarban levő ruházattal látandók el. 
Felruházásukra nézve egyébként az esetleg ki
adott külön intézkedések mérvadók. 

4. Szabadságra menő legénység rendes hasz
nálatra, egyrendbeli -teljesen használható ruhá
zatot vihet magával. A többi cikkei úgy, mint, 
vezénylések alkalmával, jegyzék mellett az ' örs-
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paránésnoKlllik 'átadandók, aki azoknak a sza
badságra tfl.vozó költségére leendő gondozása 
iránt intézkedik. 

. 5. Fogházba átadott csendőrök II használa
tukban lévő legelviseltebb ruházati cikkekkel .lá-. 
tandók el és pedig oly mennyiségben, amint az a 
me~betegedettek részére _ kórházba való átadás 
alkalmávar elő van írva. Azonkívül az illető 
egyén a becsült, vagy hasznavehetetlen készlet
ből tömege terhére, vagy ha tömegkövetelése 
nem volna,az általáno:, tömeg terhére egy-egy 
munkára való zuhbonnyal" és nadrággal is el
látandó. 

. A ' többi ruház';:lti, szereIvényi és fegyverzeti 
dkkei, magántárgyaival együtt, az örsparancs
nok 'által jegyzék mellett átvéve, gondozandók 
mindaddig, míg az illető vizsgálat alatt van, 
vagy pedig, míg idevonatkozólag az osztálypa
rancsnokság intézkedik . 

. Ha a fogságba helyezett csendőrt a bíróság 
a csendőrségből való !llbocsátása mellett fog
ságra ítélte, . összes kincstári és tömegbeli tár
gyait a ruha- és fegyverzeti könyve cskével 
együtt, a javadalmaz,ás terhére, a gazdasági hi
vatalhoz kell beküldeni: Az illető magántulajdo
nát képező tárgyakkal való elbánás tekintetében, 
az elítélt meghallg.atása után, a kerületi pa
rancsnokság intézkedik; addig azokat az örspa
rancsnokság őrzi meg. 

6. A csendőrségböl való elbocsátás mellett 
fogságra ítélteknek az örs által a gazdasági hi
vatalhoz beszállított ruházati cikkei becslés alá 
vonandók, .a tömegvagyonkimutatás pedig a köz
ponti gazdasági hivatalnak megküldendő. . 

7. A tömegkötelékből eligazított elítélt ré
szére, a honvédfogházban esetleg szükséges- ru
házati cikkeket ·a hasznavehetetlen, ilyenek hiá
nyában a legolcsóbbra becsült készletből a 11. 



sz. minta szerinti kimutatás kíséretében a gaz
dasági hivatal küldi meg. Az így kiadott becsült 
tárgyak a vonatkozó leltárban kiadásba helye
zendők, becsértékük hasonló kimutatás alapján 
a gazdasági hivatal által a javadalmazásból 
megtérítendő és a központi gazdasági hivatalhoz 
az összesített tömeg javára beszolgáltatandó. 

Az elbocsátottnak átadott hasznavehetetlen 
tömegbeli cikkek átvételét igazoló nyugtát a gaz
dasági hivatal irattározza. 

24. §. 

Szökevények tömegbeli cikkei vel való eljárás. 

Ha valamely csendőr megszökik, az orson 
visszamaradt ruházata, szereIvényi és fegyver
zeti cikkei az örsparancsnok és egy csendőr ál
tal számbaveendők és a ruha- és fegyverzeti 
könyvecskével együtt a gazdasági hivatalnak be
küldendők. 

A beküldött tömegbeli cikkeket a gazdasági 
hivatal becslés alá vonja és a vonatkozó tömeg
vagyon-kimutatást a tömegkövetelésnek az ösz
szesített tömegből a javadalmazásba való átuta
lása végett a központi gazdasági hivatalnak 
megküldi. 

A szökevény által magával vitt kincstári és 
tömegbeli cikkekneR bíróilag megállapított kár
térítési összegét a kerületi parancsnokság hajtja 
be, miért is minden szökevénynek nyilvánított 
egyén vagyoni viszonyairól az osztályparancs
nokság által helyhatósági bizonyítvány szerzendő 
be és az a kerületi parancsnoksághoz felterjesz
tendő. 

A szökevénynek az örsön maradt magán tár
gyai az örsparancsnok és egy csendőr által szin
tén számbaveendők és azokról egy külön jegyzék 
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terjesztendő fel az osztályparancsnoksághoz. 
Ezen tárgyak további felsőbb intézkedésig az 
örsön maradnak. 

25. §. 

Elhalt legénység tömegbeIi cikkeivel való elbánás. 

Elhalt legénységi egyénen egy zubbony, 
nadrág, ing és gatya meghagyandók. 

Kórházban elhaltak után visszamaradt cik
keket a helyben levő örs veszi át és a javadal
mazás terhére az illetékes gazdasági hivatalnak 
beszállít ja és erről a beküldött tömegbeli tár
gyak megjelölése mellett, egyidejűleg az álIo
mányilletékes örsparancsnokságot is értesíti. 
Ha a kórház helyén örs nem volna, akkor az el
halt után visszamaradt ruházatnak a gazdasági 
hivatalhoz való megküldése iránt a kórházat az 
állományilletékes örs keresi meg. 

Az elhaltnak a testén hagyott ruházaton kí
vül hátramaradt ruházata, valamint a kincstári 
szereivénye és fegyverzete, a ruha- és fegyverzeti 
könyvecskével együtt, a javadalmazás terhére a 
gazdasági hiv·atalhoz beszállítandó. 

Ha az elhalt hátrahagyott ruházata, vagy 
szereIvénye helyreigazítást, vagy kitisztítást igé
nyeIne, az még a becsomagolás előtt foganato
sítandó és az abból felmerül t költségekről, _ 
melyeket az örs előlegez - a költségszámla, a 
hagyatékból való megtérítés végett, az osztály
parancsnoksághoz felterjesztendő. 

Ragályos betegségben elhalt csendőr ruhá
zatának fertőtlenítés éből felmerült költségek a 
hagyaték terhére számol·andók el, az előírt fer
tőtlenítés megtörténte azonban az orvos által, 
vagy külön számlán igazolandó. 

Ha egy ragályos betegségben szenvedett, 
vagy elhalt csendőr egyes ruházati cikkeit orvosi 
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vélemény alapján meg kellett semmisíteni, vagy 
ha valamely cikk öngyilkosság alkalmá val hasz
navehetetlenné vált, ezek árának megtérítését 
nem lehet követelni, de erről a gazdasági hiva
talnak jelentést kell tenni. Az öngyilkosság al
kalmával hasznavehetetlenné vált ruházatot az 
illető egyén ruha- és fegyverzeti könyvecskéjében 
le kell írni s azzal az osztályparancsnokság ren
delkezése szerint kell eljárni. 

Az osztályparancsnokság köteles arról gon
doskodni, hogy az elhalt csendőr által .hátraha
gyott ruházat kitisztított, esetleg fertőtlenít.ett 
és helyreigazitott .állapotban a gazdasági, hiva
talhoz mielőbb beszállíttassék, ahol abeszálIított 
cikkek becslés alá vonandók. A tömegvagyonki
mutatást a központi gazdasági hivatalhoz kell 
beküldeni. 

26. §. 
A csendőrségből kilépó'k leszerelésé és ruházl,\ttal 

való ellátása. 
A csendőrségből kilépő _ legénységet összes 

ruházatával, fegyverzetével; szerelékével és kézi
táskalöszerével a gazdasági hivatalhoz . kell útba

. indítani, mely a leszerelést és leszámolást, illetve 
az eligazítást foganatosít ja. . 

A gazdas!í.gi hivatalhoz leszereléS végett be
vonuló legénységet a használatában lévő Iegvisel
tebb tömegbeli ruházatban kell útbaindítani ; 
többi ruházatát a leszerelő teljesen rendbehozva, 
kifogástalan tiszta állapotban, az örsparancsnok 
személyes jelenléte és felelőssége mellett az örs
parancsnokság pecsétnyomójával lepecsételt cso
magban szállítja be . a gazdasági hivatalba. 
A csomagot csak a gazdasági hivatal. bont-
hát ja fel. . 

A gazdasági hivatal a leszerelő ruházatát a 
ruha- és fegyverzeti könyvecske alapján számba-
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veszi és a becslést foganatosít ja. Abebecsült tö
megbeli cikkeket a becsült cikkek leltárába bevé
telezi, a tömegkönyvet lezárja, egyúttal pedig 
megszerkeszti a tömegvagyonkimutatást és azt a 
központi gazdasági hivatalnak megküldi. 

Ha a leszerelőt a tömegvagyon megilleti, azt 
a gazdasági hivatal a javadalmazásból előle
gezve, a leszerelő részére nyugta ellenében kéz
hez kifizeti, a kincstári tartozások kimutatásá
ban előjegyzi és intézkedik, hogy az előlegezett 
összeget a központi gazdasági hivatal vissza
térítse. 

Kilépő újoncókat és próbacsendőröket saját 
polgári ruházatukban kell elbocsátani. Ha azon
ban polgári ruhájuk nem volna, részükre a se
lejtkészletből, a nyári hónapokban egy-egy 
sapka, zubbony, nadrág, ing, gatya, nyakravaló 
és egy pár lábbeli, a téli hónapokban pedig még 
egy köpeny is kiadható. . 

A csendőrségnél egyhuzamban öt évet még 
nem szolgált legénységnek leszereléskor a hasz
nálatukban volt készletből egy rendbeli viseltebb 
ruházatot, egy sapkát, zubbonyt, nadrágot, inget, 
gatyát, nyakravalót s lábbelit, téli időben pedig 
még egy köpenyt kell kiadni, de csak akkor, ha 
polgárI. ruházattal nem rendelkeznek. 

Az öt éven túl szolgált, illetőleg felülvizsgá
lat alapján eligazítandó csendőröket kilépésük 
alkalmával, kérelmükre, ruházattal szintén az 
előbbi bekezdésben írtak szerint kell ellátni; el
lenkező esetben az általuk beadott ezen ruházat 
is becslés alá vonandó. 

Ha valamely ruhadarab a megkívánt minő
ségben rendelkezésre nem állana, az ebbeli szük
ségletet, a leszerelőnek tömege terhére, a becsült 
készletből kell kiadni. A leszerelők részére ki
adott ruházatról a koroná~gombokat, a hajtókát 
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és a rendfokozati jelvényeket, a sapkáról pedig 
a sapkarózsát, a koronásgombokat és a topánká
kat le kell venni. 

Ilyképen a leszerelőknek csakis katonai jel
legüktől teljesen megfosztott egyenruházat ad
ható ki. 

27. §. 

Becslések. 

A csendőrlegénység leszerelése alkalmával, 
vagy más alkalmakkor a gazdasági hivatal rak" 
tárába beszolgáltatott ruházati cikkek pénzbeli 
értékének megállapítását becslésnek nevezzük. 

Becslések rendszerint az alábbi esetekben 
fordulnak elő: 

1. A csendőrségből való önkéntes kilépés al
kalmával, 

2. felülvizsgálat folytán történő szabadsá
golásnál, . 

3. a lovascsendőr gyalogosítása, vagy gya
logcsendőrnek lovasítása esetén, 

4. havidíjassá kinevezés esetén, 
5. szökevény által visszahagyott tömegbeli 

cikkek bevételezésénél, 
6. elhalálozás esetén. 
A becslést a gazdasági hivatal főnökébölés 

két gazdászati segédmunkásból álló bizottság 
eszközli. 

A becslésnél a cikkek átadója jelen lehet, 
de ottléte nem kötelező. 

A becslések foganatosításánál a bizottság a 
ruha- és fegyverzeti könyvecske alapján a tö
megbeli cikkeket először számbaveszi és a hasz
navehetetlen darabokat a még használhatóktól 
külön választja. 

A használható ,darabokat, az igazolvány
védőtokok és csőóvók kivételével, hárolI! osz-
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tályba kell sorolni: I. osztályúnak a még nem 
használt, tehát teljesen új, valamint a csak dísz
ben használt, teljesen kifogástalan cikkeket; 
II. osztályúnak a kimenőre alkalmas, jó és tiszta 
cikkeket; III. osztályúnak pedig az I. és II. osztá
lyúba nem sorolható, tehát a jobban elhasznált, 
de kisebb javításokkal külszolgálatban, vagy is
kolában még elviselhető cikkeket kell minősíteni. 
Kapcák nem képezik becslés tárgyát. 

Az igazolványvédőtokok és csőóvók csak ha 
teljesen kifogástalanok, becsülhetők be, akkor 
azonban becsértékük a beszerzési ár. • 

A becslésnél jelenlevő tömegtulajdonosnak 
szavazati 'joga nincs, de ha a bizottsági határo
zattal nem értene egyet, jogában áll vélt sérel
mét osztálykihallgatáson előadni. Az osztálypa
rancsnok a ruhadarabok megtekintése mellett 
végérvényesen határoz; határozata ellen további 
fellebbezésnek helye nincs. 

A megbecsült tömegbeli cikkeket a raktár
ban való elhelyezés előtt táblácskával kell el
látni, amelyr,e az osztályozás száma és a becs
érték feljegyzendő. 

A becslés eredménye, valamint a becslés al
kalmával hasznavehetetlennek talált egyes cik
kek az 5. sz. minta szerint a ruha- és fegyverzeti 
könyvecskébe bevezetendők; a könyvecskét a 
becslő-bizottság aláírja s azután a becsérték az 
illető tömegkönyvéJx.n azonnal bevételbe helye
zendő. 

A becsértéket, a becslés megtörténte után, a 
tömegkönyvben, valamint a tömegkövetelések és 
tartozások kimutatásában a tulajdonos javára 
kell írni, a becsült tárgyakat pedig a 9. sz. minta 
szerinti "Raktári leltár"-ba azonnal be kell véte
lezni. A helyes bevezetést a gazdasági hivatal 
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főnöke a leltár vonatkozó rovatában névaláírásá
val igazolja. 

Az áthelyezésen kívül bármely módon fogya
tékba ,vett legénység tömegkönyvét, vala,mint 

. ruha- és fegyverzeti könyvecskéjét a gazdasági 
hivatal irattározza, a 12. sz. melléklet szerinti 
tömegvagyonkimutatást pedig a fogyaték havára 
következő hó 10-éig a központi gazdasági hiva
taln ak megküldi. 

, Hit becsült tárgyakból olyan nagy mennyi
ség volna raktáron, hogy az a rendszeresített 
állományra hiányzók felszerelésére előrelátható
lag szükséges mennyiséget meghaladja, arról a 
gazdasági hivatal a kerületi parancsnokságna,k 
jelentést tenni 'köteles. 

28. §. 

Hasznavehetetlen cikkekkel való eljárás és ai ok 
értékesítése. 

Minden egyes ruházati cikket addig kell vi
selni, 'míg az olyan állapotba nem jut, hogy vi
selése által a csendőrség tekintélye cs~rbát szen
vedne. 

Díszbe már nem alkalmas öltözeti cikkeket 
szolgálatonkívüli kimenő alkalmával s ha már 
erre sem alkalmasak, külszolgálatban kell viselni. 

Ha valamely ruházati cikk hosszú és rendes 
használat folytán, vagy pedig más oknál fogva 
olyan állapotba jutott, hogy még javítással sem 
lehet használható állapotba hozni, azt a tulajdo
nos nevével ellátva, a laktanya kamrájában el
különítve, el kell helyezni, hogy az örsparancsnok 
a legközelebbi osztály- vagy szárnyParancsnoki 
szemle alkalmával kiselejtezés végett előmutassa. 

A szemlélő tiszti előljárók által használha
tatlanoknak minősített és ennélfogv:akiseÍefte-
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zett tömegbeli cikkeket évente egyszer és pedig 
az őszi szárnyparancsnoki szemle megtörténte 

. után azonnal az általános tömeg terhére az 'ille
tékes gazdasági hivatalhoz be kell szállítani. 
A kiselejtezett tömegbéli ' cikKeket rendszerint 
nem szabad feldarabolni; Ha azonban a szemlélő 
tiszti előljáró szükségesnek találja, úgy foltnak 
v~ló da~abok~t a kiselejtezett 'köpenyekböl, ujjas 
vallgallerokbol, zubbonyokból, nadrágokból és 
fehérneműkből kivághat, koronás gombokat le
vághat. Minden szemlélő előljáró úgy az ,általa 
kiselejtezett, mint a foltozási célra feldarabolt 
egyes ruházati cikkek neméről és darabszániáról, 
a gazdasági hivatalt szolgálati jegyben még az 
?rs~ől ~rte~~teni, ~ .~~zdasági ,hivatalt pedig az 
orsonkent osszegyuJtott szolgalati jegyek alap
ján a beszállítás alkalmával pontosan számba
venni köteles azt, 'hogya kiselejtezett cikkeket 
és hulladékokat hiánytalanul beszállították-e. 

A foltnak való posztódarabokat és koronás 
gombokat az örsparancsnok őrzi meg és szükség 
esetén ruhajavításokra a csendőröknek kiadja. 

Kiselejtezett lábbelieket szétvagdosni és 
azokból egyes darabokat javítási célokra vissza
hagyni nem szabad. 

Kiselejtezett, de fel nem darabolt tömegbeli 
cikkeknek 'a beszállításig való biztos megőrzésé
ről is az örsparancsnok tartozik gondoskodni. 
Az ily cikkeknek a legénység által való további 
viselését megengedni, vagy lehetővé tenniszi
gorúan tilos. 

A gazdasági hivatalba már beszállított vagy 
a leszerelt 'legénységtől a gazdasági hivatal által 
bevont hasznavehetetlen tömegbeli cikkeket fol
tozási vagy !bármely más célra az örs öknek csak 
igen kivételes esetekben, a kerületi parancsnok-
ság engedélyével szabad kiadni. ' -
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Az örsökön kívül beosztott vagy tartósan ve
zényelt legénység cikkeinek kiselejtezése a köz
vetlen tiszti előljáró ügyköréhez tartozik. Az így 
kiselejtezett cikkeket szintén a gaz-iasági hiva
taln ak kell átadni. 

A kiselejtezett cikkeket a selejtezést esz
közlő tiszt a ruha- és fegyverzeti könyve cskében 
leírja és a bejegyzést aláírja. 

A leszerelések alkalmával hasznavehetetlen
nek osztályozott ruházati cikkek nem dar,abolan
dók fel, hanem az örsök' által beszállított haszna
vehetetlen cikkekkel együtt, az általános tömeg
alap javára való értékesítés végett, a gazdasági 
hivatal által ' elkülönítve, megőrzendők. 

A hasznavehetetlen, kiselejtezett tömegbeli 
cikkek, árverés útján, meghatározott árban, szer
ződtetett vállalkozóknak adatnak el. Az értékesí
tés a felszerelési anyagraktár feladata s az kö
teles gondoskodni arról, hogy az értékesítés 
iránti intézkedések évente a kellő időben foga
natosíttassanak. 

A gazdasági hivatal által a vállalkozó ré
szére átadott selejtcikkekről a 14. sz. melléklet 
szerint szerkesztett kimutatást és a vállalkozó 
által a szerződés értelmében kiállított, szabály
szerű, bélyeggel ellátott - nem részletes - el
lennyugtát az értékesítésböl befolyt összeggel 
együtt, az általános tömegalapba való bevéte~e
zés végett, a központi gazdasági hivatalnak kell 
megküldeni. 

A javadalmazásból beszerzett és kiselejte
zett kincstári szereivényi cikkek értékesítéséból 
befolyt összegeket a gazdasági hivatal külön ki
mutatás és a vállalkozó külön ellennyugtája 
alapján a vonatkozó bevételi csekkszámla javára 
vételezi be. 
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AZ URAK RÉSZÉRE: 

Kész öltönyök, felöltök 
Hubertus-kabátok és treDch-coatok 
Télikabátok, bundák 
Öltöny- és felöltöszövetek 
A H. M. új elöirásának mel!felelö katonai 
szövetek, egyéb egyenruhaszövetek nagy 
választékban 
Férfi fehérnemüek 
Pullóverek, kötött mellények 
Fehérnemüanyal!ok méterszámra 
"Qszóruhák, fürdököpenyek 
Oltönyöket, felöltöket, egyenruhákat mér
ték szerint készitünk saját műhelyünkben 
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estélyi ruhák 
Pongyolák, blúzok, aljak 
Pullóverek, kötött mellények s kosztümök 
Köpeny- és ruhaszövetek 
Selymek és műselymek méterszámra 
Vászonáruk, sifon stb 
Szörmeköpenyek, bundák 
~enyasszonyi kelengyék 
Agygarnitúrák 
Kész nöi fehérneműek 
Damasztáru, asztali készlet, sezlontaka· 
rók, diszpárnák, szoba- és futószönyegek 
Felöltöket, kosztümöket s ruhákat mérték 
szerint készitünk saját mühelyünkben' 
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A m. kir. csendőrség tényleges szolgálatban 
álló tagjainak illetményét az 1930. évi XXVI. 
törvénycikk, az annak végrehajtása tárgyában 
kiadott 1930. évi 3260. M. E. számú kormány
rendelet, valamint az 1931. évi XXVI. törvény
cikk és az annak végrehajtása tárgyában kiad ott 
1931. évi 5.000 és 7.000. M. E. Iszámú kormány
rendeletek módosították. 

El1ben az ismertetésben csak azok az illet
mények és szabályok vannak felsorolva, amelyek 
eltérnek az 1931. évi Csendőrségi Zsebkönyvben 
ismertetett illetményektől és szabályoktól. Ha az 
itt közölteket a multévi zsebkönyv megfelelő 
helyeinél előjegyezzük, az 1932 január l-én ér
vényben levő illetményszabályok teljes összefog
lalását nyerjük. 

L 
Ranuosztállfba sorolt havidiJasok (tisztek) 

iIIetménlfei. 
(279. oldal.) 

A m. kir. csendőrség rangosztályba sorolt 
havidíjasainak (tisztek) havi rendszeres állandó 
illetményét az 1931. évi 5.000. M. E. számú kor
mányrendelet alapján kiadott 116.982 jVI. b.-
1931. számú és a 7.000. M. E. sz. kormányren
delet alapján kiadott 119.732jVL b. 1931. szá
mú belügymilIliszteri rendeletek szerinti osökken
tett kiszabatban a következő kimutatás tartal
mazza. 

21 
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Kimutatás 

a m . kú,. csendőrség rangosztályba sorolt tagja1 
(tisztek) részére a 116.982jVI. b.1931. és 119.872/ 
VI. b.1931. sz. belügyminiszteri rendeletek sze
rint illetékes (csökkentett) havi illetményekről. 
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O) ,~ OD 

... ~ ay'l' őrségi ~~ ö" '" 
'fl fokozat :a dl) pótdíj ö.c ",,,, :a ~ ", .. 
bo ~~ 

.., 
~ <= '~ o; 

ol 
.,> 
~ ~ o) 

p:: :t: P e n g ő ~ 

m. Altáhornagy 89675 12325 1020 . 
>o ------ OL 

IV, Tábornok 748"- 102- 850,- c 
o-
cl. --- - --

1 561 '- 119 - 680'- co 
"" 

V. Ezredes - -- - - -- -... 
2 523'60 88'40 612 '- >o 
------ - .. 

<= 
1 398'46 14094 53940 

ol ... '" VI. Alezredes - ------ '!" <=> ... co 
2 336'69 150"51 487'20 ... 

~ ------ -
1 325'60 14080 46640 <: 

Vll, Őrnagy - ----- - 3d 
" 2 286'88 144·32 43120 00 o 

'" OD 

" ol --- - -- >- ot; 
1 252'56 13464 387'20 cl. .., 

- ------ ..... ~ c> 

vm, Százados 2 233'20 127"60 36080 ... .., .., ., 
- --,---- '"' 

- 3 21120 123'20 33440 := 
---- - - - 3d 

<= 
1 207- 99'- 306' - o 

I > - --- - - - ol 

IX. Főhadnagy 2 19080 88"20 279 -
00 :t: 
" - -- - - - - " ol 

3 165'60 95'40 261- '" .,. 
------ ON 

X. Hadnagy 157'50 76 'SO 234'- ON ... 
----

XI. Zászlós 136'80 65'70 202 '50 

Korp6tdíj. 
(Csökkentett kiszabat.) 

(286. oldal.) , 
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,l!> 

~ Fokozat 
IGszabat egy bónapra-

Rendfokozat 
p::~ Pengő 

1. 43-50 

VI. Alezredes 

2. 26-10 

. 
1. 26'40 

VII. Őrnagy 

2. 22"-

- - --- -

vm. ~zázados 22'-

Ahavidíj, csendörségi pótdíj, tisztiszolga· 
váltság, családi pótlék és korpótdíj illetékessé· 
gére, felszámítására stb. vonatkozó és az 1931. 
évi ' zsebkönyvben ismertetett egyéb sZIabályok 
érvényben maradtak. 

Lak-, istá1l6- és bútorbér-illetmény • 
(A III. fejezet tárgyalja.) 

II. 
Leuénll'séui állománll'ú csendöreUlI'ének 

iIIetménll'ei. 
A 1931. évi Csendörségi Zsebkönyvben fog· 

lalt ismertetés érvényes a "Ruházat" című feje' 
zet (292. oldal) kivételével, melyet e zsebkönY" 
"Ideiglenes ruhagazdálkodási utasítás" cím ű 
közleménye pótol. 

21* 
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-- III. 
SZállásilletmény. 

A lakáspénz és bútorbér illetékességére 
n.~zve. az 193~. éyi Csendőrségi Zsebkönyvben kö
zolt Ismertetes ervényes a kiszabat kivételével; 
a 119.372-\:'1 .. b .. 1931. számú belügymintszteri 
rendelet szermtI kiszabatú negyedévi lakáspénz.t 
a 326---<3127. oldalakon levő ,táblIázat tÜJlJteti fe:l. 

!stállóbér. 
(298. oldal.) 

Istá~l~~ér csak azoknak a rangosztályba so
rol~ havldlJasoknak illetékes és engedélye h t" 
akIk szervezetszerűleg lótartásra vannak z k\O, 
lezve, lovat tényleg tartanak e's lovuk r' o, e
k ' t" f' "h l eszere mcs an ero e y nem biztosítható. 
, Ezek az igény jogosultak kötelesek az istálló
es ~s~tleges ~ocsiszínbér folyósításának engedé
lyezeset esetrol esetre a belügyminisztertől kérni. 

IV. 
Szolgálati utazások alkalmával felszámít

ható illetmény ek. 
(298. oldal.) 

. 193~. évi Cse,ndőrségi Zsebkönyvben foglalt 
lsmer~etes "AI~alanos határozványok" fejezeté
nek "hzenk~,tte~lk ,bekezdése érvénytelen; helyette 
a kovetkezok ervenyesek: 

. ".Szolgá}ati utazások alkalmával vasúton az 
alabbl kOCSlOsztályok viteldíj ai számíthatók fel: 

belföldön: 
" III--;-V.. rangosztályú havidíjasoknak az 

elso, ~ t6,bbl ran9'osztályb:: sorolt havidíjasoknak 
~ mas~dlk, e~eb, csendoregyéneknek pedig a 

armadlk kOcslOsztaly viteldíja; 

[ 
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küljöldön: 

III. rangosztályú havidíjasoknak, valamint 
az altábornagyi helyet betöltő tábornokoknak az 
első, a többi rangosztályba sorolt havidíjasok
nak a második, egyéb csendőregyéneknek pedig 
a harmadik kocsiosztály viteldíja. 

Előljáró kíséretében utazó parancsőrtiszt, 
szolgálati utazása alkalmával vasúton ugyan
azon kocsiosztály igénybevételére jogosult, mint 
az előlj áró. 

Mindama személyek, aMknek a m. kir. ál
lamvasutak vonalain kedvezményes árú vasúti 
utazásra jogosító arcképes igazolványra igényük 
van - tekintet nélkül arra, hogy az arcképes iga
zolványt kiváltották-e vagy sem -, a szolgálati 
utazások alkalmával csak azt a vasúti (hajó-) 
menetárat számíthat ják fel, amelyet az említett 
igzolvány alapján fizetni ök kell. A kedvezményes 
árú vasúti utazásra jogosító arcképes igazol
vány igénybevételéért azonban a m. kir. állam
vasutak részére járó térítési. díjnak az általuk 
viselendő részét a naptári év folyamán teljesí
tett első sz'OlgáIati utazás,ró1 s~óJ.ó utazási s'zám
adásban felszámíthatják. A kedvezményes árú 
jegy váltására jogosító arcképe s igazolvány ki
állítási vagy meghosszabbítási (érvényesítési) 
díját a kinűstár terhére nem lehet felszámítani. 

Mindazokban az esetekben, amidőn a szol
gálati utazások alkalmáv,al a kiküldetés helye 
csak olyan más közlekedési vállalat járatainak 
igénybevétel ével érhető el, amely közlekedéSi 
vállalat a járatainak igénybevétel énél utazási 
kedvezményt biztosít a m. kir. államvasutak vo
nalain kedvezményes árú vasúti utazásra jogo
sító arcképes igazolvánnyal rendelkezöknek, a 
közlekedési vállalat által nyujtott utazási ked
vezmény igénybevételél'e jogos,ító külön igazol-
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E g y negyed é v i 

~ l, II 2, II 3, 
Rendfokozat 

N 
w o lakbérosztályokba tartozó OD 
,; 

" I>: aj b) II al h) II aj I h) 

III, Altábornagy 732'69 654'32 ~ 588'77 586'15 523'45 
l- r--
~ Tábornok 680'44 601'83 ~ 541'74 549'35 481'42 ----

~ Ezredes 588-77 497-09 529'87 447"4511 470'97 397'82 

VI. Alezredes 549'58 444 '84 ,,,.,, ~~--"""" 
Őrnagy I ------

VII, 444'84 392'59 ~I 353'17 ~ 313-98 c---
VIII. Százados 392'591 313'9 353'171 2~2'63 313'98 251'04/ 
l-

I 287'85 235-37 
--:::1~-

IX, Főhadnagy 258'88 211-851 230-14 188'34 
X" Hadnagy 

I 235'37 209-24 

I-- 1----
XI. és zászlós I 211'85 188'34 188'34 167"44 

Aloadnagy --i-='--=-= --
és tiszthelyettes 183'12 156'99 164-83 141'32

1 
146'54 125-40 

Törzsőrmester -~--
és őrmester 156-99 , 130'87 141'32 117'571 125'40 104"50 
Csendőr 

és pr-óbacsendör 130'87 114-95 117-57 103'55, 104'50 91-92 

Egy !stállóert egy 
tiszti ló számára -84'79 76-24 67-69 (egy tiszti ló 

állásaétt) 
, 

-
Egy kocsiszínért 

~ 
egy tábornoki 'H-33 3G'82 
kocsi számára 

II 

I 
I 

1 

( 

lakbéril l etIÍ1ény a z 

I 4, II 5, II - 6, 

állomásokon pengő értékben 

al I b) II (II I h) II u) I h) 

512'77 "'·'l "'.~ =~ 
366'23 327-04 

476-19 421-33 408'27 361'-~ 300-92 

412'07 347-941 353-17 298-30 248'43 294'27 

266-951 I 384-52 311'37 329-65 274-79 222-30 

311'37 274-79 266'95 235-37 222'30 196-18 
---

274'79 219'69 235'37 188'34 196'18 156'9~ ------

201'40 164-83 172'67 141'3 I 143-93 117-5 

164'83 146-541 141'32 125'40, 117-57 I~ 
128'02 109-73 109-73 94-05 91"44 78'38 ------ --- --- ------
109-73 91'44 94 -05 78 '38 78'38 65-32 

------------ ------

91'44 EO-52 78'38 68-88 65'32 57'4E 

59-14 50-83 42'28 

32-07 27-55 22-80 

I 
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- -

Megjegyzés 

Az n) alatti té-
telek a 3, va~y 
ennél több csalá-
di pótlék élveze-
tében állók, a 1 
alatti téteh k a , 
vagy ennél keve-
SP bb családi pót-
lék élv~zetében 
állok és nőtlenek 
részére illetéke-

sek, 

. 

.. 
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ványért (betétlapért) esetleg fizetendő kiállítási 
díjat ,a naptári év folyamán teljesített első ilyen 
szolgálati utazásról szóló utazási számadásban 
fel lehet számítani. 

Szemleilletmények. 

(302. oldal.) 

A 302. oldal negyedik és a 303. lapoldal 
hatodik bekezdése helyett a következők érvénye
sek: 

A szemlék megtartására és a szemleutazá
sok alkalmával felszámítható illetmények kisza
batára vonatkozólag az 1931. évi 46.226/eln. 
VI. c.-1931. számú belügyminiszteri rendelet
ben, illetőleg az ahhoz csatolt "Tervezet"-ben 
foglaltak érvényesek. 

Fentiek szerint tehát az "Utazási költség
térítés" fejezet kiegészül a következőkkel: 

Szemleutazások alkalmáva:! a szemlélők ré
szére a következő napidíjátalányok illetékesek : 

a) szakaszparancsnokok részére örsönkint 
másfél adag vezénylési pótdíj; 

b) szárnyparancsnokok számára 9 főnyi 
tényleges létszámig másfél adag, azonfelül két 
adag; 

e) osztályparancsnokok számára ugyanazon 
az állomáson levő szárny (szakasz) és örs után 
egy és háromnegyed adag, szakaszparancsnok és 
örs, vagy csak az utóbbi után egy adag; 

d) tanosztályparancsnok számára tanosztá
lyonkint egy adag; 

e) a nyomozó osztályparancsnok számára 
nyomozó alosztályonkint két-két adag; 

f) kerületi parancsnokhelyettes és beosztott 
törzstisztek számára csak osztály-, vagy csak 
szárnyparancsnokság után háromnegyed adag; 
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ha a két parancsnokság egy állomáson van, a 
kettő után egy adag; gazdasági hivatal után 
egy adag, örs után háromnegyed ,ad~g; , 

g) kerületi parancsnokok szamara osztaly
és szárnyparancsnokság ut~n egyenként három: 
negyed adag, ha egy áll0t;Iaso~ vannak" ~ k~tto 
után egy adag; tanalosztaly es gazdasagl hlVa
tal után egy adag, örs után háromnegyed adag; 

h) a csendőrség felügyelőjének orvosfőnöke 
számára kerületi orvosfőnökségenkint egy adag;, 

i) ;. csendőriskolák ~ik~pzé.s vezetőj,e sz~
mára az ör'sparancsnokkepzo lskola utan ' ket 
adag, tanalosztályonkint (tanosztállyaI együtt) 

egy adag; '" f l" l'" l 'nt a be j) a csendonreg e ugye oJe, va aml , -
osztott tábornokok részére minden megszemleIt 
kerület után 30-30 adag napidíj. 

A szemleállomá.son tartott céllövészet és a 
szemleállomáson kívül foganatosított járőrellenő~
zés után tekintet nélkül annak tartamára, n~pl
díj pótlék címén féladag napidíjl illetékes, Kivlzs
gálás laktanyabiztosítás esetén a tényleg szüksé
gessé' vált meghosszabbítás (tehát nem szemle
órák) tartama szerint 3-8 óráig negyed, 8-15 
óráig fél, 15 órán felül pedig egész napidíj .ille
tékes napidíjpótlék címén. A meghosszabbltast 
a legutolsó szemleórától kell ,számítani. .... 

Szemleutazás közben vegzett olyan kulon 
tevékenységért, amely három óránál kevesebb 
időt vett igénybe, napidíj pótlékot nem lehet fel
számítani. 

A kerületi parancsnok, a kerületi parancs
nokhelyettes, a beosztott törz,stiszte~, a tanosz
tályparancsnokok. a nyomozo osztaly ~,a~.ancs
nok a csendőrség felügyelőjének orvosfonoke s 
végal a csendőriskolák kiképzésvezetője számára, 
miután ők rendszerint távol eső szemleállomá
sokra utaznak, s az -általuk megszemlélt alaku-
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latok is távolesÍlek egymástól, az utazásnál el
töltött időre utazási · pótdíj átalány címén az 
~gy-~gy uta~á~! száI?adásbaJ1 elszftmolt napidíj
at~lanyok vegosszegenek 25 % -a; az osztály- és 
sZ,a;~nyparancsnokok számára pedig ugyanennek 
az o,~sl'!egnek a 10 % -a illetékes. Az utazási pótdíj
~talanyt k,özvetl~.n.~l a, napüiíjátalányok vég
osszege utan, kulqn teteiben . kell elszámolni. 
Külön . ténykedésként felszámított napidíj
pótlék után utazási pótdíjátalány nem illetékes. 
A 'szemleutazási költségek ' (vasúti Viteldíj, eló
fogati díj 'stl;l.) fedezésére tiszteknek utazIisi 
költségátalány illetékes. Ennek összege szemle-
állomásonkint: , 

a) siárnyparancsnok szám'ára 4 pengő, 
b) osztálypara,ncsnok számára 5 pengő, 
e) tanosztályparancsnok, .beosztott törzstiszt 

valamint őrnagy és alezredes s kerületi paranos: 
Itpkhelyettes számára 6 pengő, . 

.d) nyomozó osztályparancsnok, : ezredes ke
rületi parancsnokhelyettes, kerül éti parancsnok, 
á csendőrség felügyelőjének orvosfőnöke, a 
csendőriskolák kiképzésvezetője, a csendőrség 
felügyelője mellé beosztott tábo:t:nok, valamint a 
csendőrség felügyelője számára 8 pengő. 

Azok a szemlélők, akiknek, vasúti sza.b,adjegy 
á)J rendelkezésükre, köteles~k szemleutazásukat 
a szabadjegy igénybevételével eszközöIni. Ebben 
az esetben részükre . utazási költségátalány nem 
illetékes, hanem csak a tényleg kifizetett , uta
zási (EOlőfogat-, stb.) költségeket számíthat-
ják fel. . 
, Szakaszparancsnókok a tényleg' felmerült 

utazási költségeket, valamint il szemlén (örs
meglepésen) kívül foganatosított egyéb tényke
dé~,!fk, · ,(portyázás, járgrellenőrzéíl, nyomozás. stb.) 
után avezénylési pótdíjat az edd~gi · 'ren'delke-
zések szerint elszámolhatják. ' 

I 
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Az utazási számadásban a n,!l.pídíjátalányo
kat nem . naponkint (félnaponkint), hanem állo
máshelyenkint, ezeken belül pedig megszemlélt 
alakulatonkint kell kimutatni és elszámolni. 

Atkiiltözkődési #á,lány 
(307. oldal) 

1. és 2. része helyett a következők érvényesek: 
Az átköltözködési átalány az alábbi kisza

batban illetékes: 

Kiszahat 

A70 csaladi I 1 vagy , 2 I 3 vagy több pótlékban 
Igényjogosult nem c,aládi pótlék' élv"Letében 
me~nevezése rés,esülő álló 

csendőrségi személyek rI>' zér", p., ngő 

Altábo~nagy 1000 1100 
. 300 

Táburnok 850 1000 

Ezredes 220 ' 700 . ' 850 
-----

Al ezredes 170 • 600 700 
----- - ----

ÖlDagy 145 500 580 

Száza·tos 130 4UO 480 

Főbaduagy lOD' 300 350 

Hadnagy 

ZászlÓs 
70 . 250 · 300 

; 

Albadnagv ,220 250 

Tisztbelyettes 190 220 
----- ------;:-

Tor'zsőrmester -

I 
130 160 . 

Örmester 

. Cse n dőr 50 70 
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Abban az esetben, ha egy éven belül köl
tözködési költségmegtérítés újból illetékessé válik, 
li. költözködési átalány csak abban az esetben 
fizethető ki, ha ezen alkalommal az igényjogo
sult az átköltözködést tényleg végrehajtja, 
vagyis átköltözködési ingóságait akár az utolsó, 
akár pedig valamely előző állomáshelyéről az új 
állomáshelyére szállítja. 

Az átköltözködési átalány ·· felszámításának 
alapját ilyen esetben a vonatkozó utazási 
számadáshoz az igényjogosult által csatolandó 
és a költözködés végrehajtására vonatkozó nyi
latkozat és az átköltözködési ingóságok szállítá
sáhál felmerülő költségekre vonatkozó fuvar
levél stb. képezik. 

Laktanyaszerű elhelyezkedésben lévő nőtlen 
legénységnek költözködési utazása (áthelyezése, 
tartós vezénylése) alkalmával az útiköltség
térítésre, málhájának az állomásra ki- és be-, 
valamint átszállításáhál tényleg felmerült és hi
telesen (fuvarlevél, hatóságilag igazolt nyugta) 
igazolt költségeire van igénye. 

Helyi ügyködések. 

(309. oldal.) 

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

Az esetleg engedélyezett helyifuvar- (ügy
ködési) átalányok helyett csupán a legolcsóbb 
közlekedési eszköz (villamos) _viteldíj térítése 
számítható fel. 

Budapest székesfőváros területén teljesített 
sürgős kirendel és ek alkalmával, ha a távolság a 
kiindulási helytől a kirendelési helyig a legrö-
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videbb úton számítva 2 kilométert meghalad, 48 
fillér viteldíj számítható fel. ,i 

i 

V. 

KUlönfélék. 

A 319. és 320. lapoIdaIon tárgyalt "V asúti 
menetdíjkedvezmény" fejezetének utolsó bekez
dése érvénytelen. 

Ezen ismertetés első fejezetében tárgyalt 
csökentett illetmények alapján számítandó ki és 
vonandó le a nyugdíj járulék, állapítandó meg a 
temetési járulék és a tényleges állományban el
halt csendőrségi egyén özvegye vagy anyátlan 
árvája (árvái) részére az elhalálozás napját 
követő hó elsejétől számított · háromhavi folyta
tólagos készpénzjárandóság. 

VI. 

Atalányilletmények. 

(322. oldal.) 

Az 1931. évi átalányilletményeknél az alábbi 
változások vannak: 

Irodai, írószer- és irodavilágítási átalányok. 

Az irodai, írószer- és irodavilágítási átalá
nyok kiszabata a következő: 



"" 
-, All1P Pót Alap Pót 

Nevezetesen havi illetmény Nevezetesen bavi il letmény 
-

- p r p f p r p I f 

A kerületi seg6dti8z~i iroda s~á-
mára: 

,8PQ tőig terj!l,dő , állomány után 30 , - -: -
, ' Minden ' további 50 fő után. 

I 
" ,v'agy - 50 ' főt meg nem , haladó 

40 állomány többlet után - - --
, , Kőnyomdai költségekre a kerü-

, leti segédtiszt .részére: 
, 100 örsből áHó kerületi pa-

20 rancsliokságnál ' - - -
" Minden további örs és különít-

: mény 'Iltán' - ~ , - - 18 
_' MInden' egyes . osztályparancs-

1 nokság 'utári . . . , . . • ' . . .- -; -,- -

A kerületi parancsnok ügyésze 
számára 20 - - -

A kerületi parancsnok .egészség- I- 1 ügy i előadóJa számára . . . - - -

: Az ; osztálYl)arancsnokság sZá- I I~-mára: _ 
200 tőig ' terjedő ,állomá,nnyal 

14 bíró osztályparnncsn,okságnál • - -
800 fóig terjeuő állománnyal bíró 

17 osztályparancsnokságnál . . . - - -
Minden további 50 fő után. vagy 

50 főt meg nem .haladó állo-
- 40 m(mytiibhlet után .., - -

Ezenfelül ' minden alárendelt örs 
és különítmény útán ' - - - 40 

Az osztály gazdasági hivatal 
számára, -200 tőig terjedő állománnyal bíró 
osztály gazdasági bivatalnál . 14 - - -

800 fóig terjedő áll:>mánnyal bíró 
17 osztály gazdaság' hivatalnál • - - -

Minden további liO fő után. vagy 
5() , főt meg nem ha ladó állo-
mányWbblt:t után - - - 40 

Ezenfeliil minden alárendeli örs 
és különítmény után ~ - - 40 

r- - r--- --

t 

, , 
A törzsgazdasági ' hivatal siá-

, ' D;lára: , , 
800- 'főig terjedő állomány után 30 - - -

A nyomozó osztály parancsnok-
18 ság számára 50 - - ' 

r---- - ----
A rendőrségi öaszekötöthitt ré-

Minden további 50 fő után. vagy szére 8 70 - -
liO főt meg nem haladó állo-
mán!tö~!>let után : - - - 40 

A motortiszt részére 2 - - -.. 
--

A központi gazdasági _ hivatal 1, -: ' számára ', ' Ilf - -

j 18 

--:: 

l A felszerelési anyagraktár szá-
mára 

,--

A gyalog- és _lovas tanosziály 
parancsnokságok számára az 
osztály parancsnekság számára 
megálla,pított átalány fele 

-d~ --
A lovas tan alosztály számára 8 

~~ 
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Nevezetesen 
-

A gyalog tanalosztály s~ámára: I 
A tanalosztály parancsonkság 

céljára 
Három hónapig terjedő tanj'o-

lyamnál minden altiszt után 
egyszer s mindenkorra 

Minden újonc után egyszer s 
mindenkorra 

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

Minden újonc után egyszer s 
mindenkorra 

Hat hónapnál továhb terjedő 
tanfolyamnál minden altiszt 
után egyszer s mindenkorra 

Minden újonc után egyszer s 
mindenkorra 

Szárnyparanc·snokság számára 5 
örsig 

Minden további örs után 

Szakaszparancsnok számára: 
külö-Minden alárend"lt örs és 

nítmény . után (kivéve a helyi 
örsöt) 

---
Örsirodák számára: 
Az osztály- és szárnyparancs-

nokság székhelyér .. . . . 
Külörsök és különítmények után 

Alap Pót 

havi illetmény 

p f P f 

4 - - -

1 50 - -

- - - 40 

3 -- - -

- - - 40 

4 50 - -

- - - 40 
I---- -

4 - - -
- - 1 -

- I----

- 23 - -

3 48 - -
2 32 - -

li 
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Egyebekben az átalányokra vonatkozólag az 
1931. évi zsebkönyvben közzétett szabályok ér
vényben vannak. 

újonnan folyósított átalányok a következők: 

Tisztogatási átalány. 

A laktanyafolyosók és az udvar seperteté
sére, a lakószobák és fogdahelyiségek padlóinak 
havonkint egyszeri felsúroltatására, a lámpák 
meggyujtására és seprők beszerzésére havonkint 
minden egyes örsnek és olyan tanosztálynak 
vagy alosztálynak, amely nincs örssel közös 
laktanyában elhelyezve 4 pengő, mint áUandó és 
a kincstárral szemben elszámolás alá nem eső 
átalány jár, mely minden hó l-én előlegesen 
kifizetendő. A kerületi, osztály- vagy tan
osztályparancsnokság székhelyén lévő ' örsnek 
azonban azon esetben, ha a laktanyában szolgá
latot teljesítő legénységi egyének száma a 15 
főt meg nem haladja, alaktanya tisztántartá
sára pótlék fejében a 4 pengő alapátalányon fe
lül havonkint 2 pengő, 16-30 főnyi állomány
többlet után 4 pengő él:? ezen felül havi 6 pen
gővel több jár. 

A külön laktanyában elhelyezett tal1alosztály 
tisztogatási átalánya szintén a fentiek szerint 
állapítandó meg. Az alap átalány a tanalosztály-
parancsnokság után illetékes. . 

Fogdahelyiségek után jár6 átalány. 

Takarók és szalmazsákok tisztítására, to
vábbászalmazsákok új és utántöltés ére minden 
ágyneműkészlet után évente 2 pengő 10 fillér jár. 

Ezen átalány a rendszeresített ágynemű
készletre csak azoknak az örsöknek illetékes, 
ahol fogda tényleg van. 

Az átalány minden év január hó l-én 
fizetendő. 

22 



Atalány 'a legertységi ágynemüek tisztán
tartására. 

Mindén legénységi egyén részére 4 lepedő és 
2 vánkoshéj van rendszeresítve; ezen tárgyak 
mosatása, illetve kicserélése május hó l-től 
október, hó végéig minden 14-ik napon, .no.vem
ber hó l-től április hó végéig pedig havonta 
egyszer. eszközlendő. A lepedő egyszeri ., mosa" 
tásáért, mint állandó átalány, havonkint előle
gesen 10 fillér és egy vánkoshéj mosásáért 6 fil-o 
lér jár, mely összeg a rendszeresített létszám
hoz képest számí~andó fel. 

Szalmazsáktöltési átalány. 

_Ez, a minden év szeptember hó l-én eszköz
lendő teljes új töltésre, továbbá ' a mÍliden év 
március l-én, június l-én és december l-én 
való utántöltésekre jár. . 

Az e végre beszerzendő ágyszalma bevásár
lására meghatározott évi átalány: a teljes új 
töltésre 80 fillért és minden utántöltésre 40 fil
lérrel számítva, 1 pengő 20 fillért tesz ki, mely 
összeg 'az örsöknek a rendszeresített létszám 
után havi részletekben fizettetik. 

A lovas örs öknek a lóápolók után ugyan
ezen átalány jár. 
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M. kir. belügyminisztérium. 
Belügyminiszter: dr. vitéz Keresztes-Fischer 

Ferenc. , 
Allamtitkár: dr. Blaha Sándor. 
A belügyminisztérium rendészeti osztályai

nak főnöke: Betöltetlen. 
H-elyettese: dr. Kovács Dénes c. miniszteri 

tanácsos. 

A belügyminisztérium csendőrségi 
osztályainak ügyköre : 

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

a) Szolgálati ügyek: 
Tiszti és legénységi állomány megálla.pitása; 
szervezeti és területi beosztási ügyek; · ." 
új alakulatok felállítása, alakulatok megszün

tetése, áthelyezése; Jovasítása és gyalogosításai 
. lóállomány megállapítása; I 

. közbiitonságra vonatkozó összes ügyek i; 
döntés elvi jelentőségű szolgálati ügyekben; 
összpontosítások, megerősítések ,és kar:l:tatal-

mi kivezénylések; . 
fegyverhasználatra és fontosabb közbizton

sági zavarokra v9,natko~ó ügyek tárgyalása. 
A csendőrség közbiztonsági szolgálata ellen 

intézett palJaszok elintézés e, amennyiben azolt nem 
fegyelmi vagy ha(l.törvényszéki eljárás alá tar-
toznak' . '. . - . 

a ~sendőrségi és polgári hatóságok között fal-
. 22"* 




