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II. Vida Imre thtts., O 1. O., e 2. o., O b., @,~, 
SZli. 

II. Vida Lajos thtts., O e. k. e. é. k. [JR), ~, Szl, 0$, 
@. 

III. Vigh György thtts., O 2. o., @, ~,SZI, 0$, @. 
I. Villán yi Sandor aihdgy. , M. é. k. V. oszt., K. 

e. é. k. c.II, k. v. é. k. r.Il, ~,SZI, @, 0$, @. 
V. Vincze Aladár őrm., O e., SZ3. 

III. Vincze Dezső őrm., &8., SZ3. 
III. Vincze György torm., O 2. O., @,~, SZ2. 
IV. Vincze J ános II. thtts., k. e. é. k. 1lBJ, k. v. é. 

k. [BJ. ~, SZ2, @. 
VI. Vincze J ó,sef törm., m. é. k. V. oszt., k. e. 

é. k. c.II, ~, Szl, @. 
III. Viz vári Is tván thtts., k. e. é. k. c.II, ~, SZl, 

0$, @. 
III. Vörös Ferenc thtts., O b., ~, SZl, 0$, @. 
Ill. Vörös Gyula l őrm., k. e. é. k. c.II, k. v. é. k. 

CBJ, @, SZl. 
III. Vörös János II. thtts., @, flzl, @. 
II. Vörösmarty József thtt · .. @, ~, SZ2, ~. 

VII. Zay Káro.y l őrm., O b .. @, S1, ~, ~Z2. 
SZlb. Dr. Zád or Antal thtts., O br., ~, SZ2. 

II. Zámbó Herman tőrm., O 2. o., O b., @, S, 
~, S~ 2. 

IV. Zombori János thtts., O b., @, ~, SZl, @. 
Porosz harcOl; éj d. érem. 

I. Zsámbok János tőrm., O 2. o., @, ~, SZ3. 
III. Zsigmond István g. thltS., @, 1@, SZ2, @. 
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Változások a m. kir. csendőr
ség tagiainak és azok hátra
hagyottainak nyuge'látásában. 

Az 1934. év új korszak kezdetét jelenti a 
csendörségi nyugellátás történetében, mert ebben 
az évben valósult meg a testület régi óhaja és 
törekvése: tagjai és azok hozzátartozói ellátá
sának egységes szabályozása. 

Eddig ugyanis a csendörtiszrek és hasonló 
rangúak ellátásánál a katonai nyugdíjtörvény 
(1921 :XXXII. t.-c.) határozmányait, a csendőr
legénységi egyének, valamint az összes csend
őrségi (tehát úgy a tiszti, mint a legénységi) 
özvegyek és árvák elláta"Ba tekintetében a pol
gári nyugdíj törvény (1912:LXV. t.-c.) rendel
kezéseit kellett alkalmazni. 

Ezt a különbséget szüntette meg a közszol
gálati 'alkalmazottaknak és a honvédség tagjai
nak, valamint mindezek hozzátartozóinak ellátá
sát szabály,Ozó rendelkezések módosításáról szóló 
1934. évi I. törvénycikk (röviden: nyugdíj
novella) , amidőn a III. Fejezet 12. §-ának első 
bekezdésében kimondta, hogy a csendőrség tény
leges szolgálatban álló összes egyén ei, valamint 
ezeknek hátrahagyottai az 1934. január hó l-től 
kezdve ellátás sZeTílpontjából az 1921 :XXXII. 
törvénycikk hatálya alá tartoznak. 

Kivételt képeznek a próbacsendőrök, akikre 
nézve a m. kir. honvédség legénysé.gi állományú 
egyéneinek és az ily egyének hátramal"'adotltai
nak ellátásáról szóló 1929 :XV. törvénycikk ren
delkezései a mérvadók. 

Sajnos, az államháztartás pénzügyi hely
zete nem engedte meg, hogy a katonai nyugdíj-
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törvény hatályának kiterjesztése visszaható 
erejű legyen, s így a csendőrség olyan tagjai
nak, valamint azok olyan hátrahagyottainak 
ellátása tekintetében, akik az 1912:LXV. tör
vénycikk alapján az 1934. évi január hó l-én 
má.r ellátásban részesültek, továbbra is azokat 
az ellátási szabályokat kell alkalmazni, amelyek 
a polgári nyugdíj törvény hatálya alá tal'tozó 
alkalmaZ()t~akra mindenkor érvényben vannak. 

Minthogy olvasóink előtt a katonai nyugdíj
törvény határozmányai kevésbé ismertek, e tör
vényt ez alkalommal teljes szövegében közöl
jük, természetes€TI a hatálybalépésétől mostanig 
eszközöLt módosítások figy,eiemebevételével s fel
omIítve az egyes szakaszok végén - ahol szük
séges -, a szakaszban foglaltakkal kapcsolatos 
más tudnivalókat. 

Ugyancsak teljes €gészében közöljük a 
próhacsendörök ellátására vonatkozó törvény
cikket is. 

Végül kivonatosan isme'rtetjük még a nyug
díjnovelIának azokat az egyéb rendelkezéseit, 
amelyek a csendörségve is vonatkoznak és közöl
jük azt a törvénycikket (1927:V1. t.-c.), amely 
a m. kir. közigazgatási bíróság hatáskörét ki
terjeszti a katonai nyugdíj törvény hatálya alá 
tartozó egyének ellátási és családi pótJlék 
ügyeÍl·e. 

1. 

_\. katonai ellátásról szóló 1921. évi XXXII. 
törvénycikk. 

ELSÖ FEJEZET. 

HÜ'atásos havidíia.~ok és hivatásos altisztek. 
Az ellátás nemet. 

J. §. 

Az ellátás nemei a következők: a) nyugdíj, 
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b) lakáspénz, e) sérülési pótdíj, e) rokkantházi 
ellátás. 

L NYUGDíJAK. 

Igény állandó nyugdíjra. 

2. §. 

A honvédséghez (határőrséghez, folYlam
ör.séghez, csendörséghez) talltozó, havidíjat vagy 
havizsoldot élvező hivatásos személyeknek ál
landó nyugdíjra van igényük, ha őket nyugállo
mányba helyezik, miután 

a) életük hatvanadik évét betöltötték, vagy 
b) altiszteknek valósággal eltöltött 18 szol

gálati év után, vagy 
valósággal eltöltött 15 szolgálati év után 

abhan az esetben, ha legalább 10 szolgálati évet 
arcyonalszolgálatban tö1töttek el, vagy 

e) a szolgálatban kilenc évet és hat hóna
pot meghaladó beszámíth~tó időt eltöltöttek és 
tartósan szolgálatképtelenekké, azaz hivatásos 
'katonai (csendörségi) szolgálatra tartóslan al
kalmatlanoklká váltal\". 

3. §. 

Kilenc évet és hat hónapot meghaladó be
számítható szolgálati idő betöltése előtt is ál
landó nyugdíjat kell megállapítani, ha az igény
jogosult anr.ak folytán vált tartósan S'Zolgálat
képtelenné, hogy: 

a) hadi.szolgálatteljesítés következtében sa
jáJt hibáján kívül megsérült vagy egészségét 
tartósan megrontotta; 

b) másként, de saját hibáján kívül, a szol
gálat teljesítése alatt, a szolgálattal szoros kap
csolatban, a kaJtonai (csendörségi) szolgálat 
sajátosságai következtében ",agy pedig a szolgá-

18 
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lati tartózkodásra kijelölt vagy valamely szol
gálat telje"ítése közben érintett helyen ural
kodó fertőző betegség következtében sérült meg" 
vagy rontotta meg tartósan egészségét; 

e) elmebeteg lett, eskorba esett, mindkét 
s:zemére megvakult, mindkét szemének láltó
képessége an~yira csökkent, hogy csak igen 
nagy tárgyakat ismer fel közvetlen közelből, 
illetőleg csak a sötétséget tudja megkülönböz
tetni a világosságtól ; továbbá, hogy hallásáIt 
vagy beszélőképességét egészen elvesztette vagy 
hií,dés következtében tehetetlenné vált. 

Igény időleges n1/1tgdíjra. 

4. §. 

Annak, aki szolgálatképtelen.né vált, mielőtt 
a szolgálatban kilenc évet és hat hónapot meg
haladó beszámítható időt eltöltött volna, a 3. 
§-ban felsorolt eseteken kivül, a nyugdíj csak 
időlegesen jár, még pedig annyi évre, amennyit 
az illető a szolgálatban egészen vagy csak rész
ben is eltöltött. 

Ha időleges nyugdíjjal ellátott valamely 
személyt a hadsereg-igazgatás (csendőrség) va
lamely ágazatában ,alkalmaznak, akkor az illető 
az alkalmazás taI"tama alatt - ·az eredeti élve
zeti időtartamon túl is - nyugellátásának él· 
vezetében marad s a nyugállományba való visz
szahelyezés alkalmával állandó nyugdíjra nyer 
igényt, ha összes beszámítható szolgálati ideje a 
kilenc évet és hlllt hónapot meghaladja. 

Az időleges nyugellátás élvezeti időtartamá
nak meghatározásánál csak a valósággal eltöl
tött szolgálati idő (a hadiévekkel együtt) jön 
figyelembe, ~ kedvezményes számítás nem. Pl. 
Ha valaJkinek hadiévekkel együtt, vagy hadi-
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évek nélkül 7 évi és 1 napi valóságos szolgálati 
ideje van, részére az időleges nyugellátás 8 évre 
illetékes. 

Reszámíthat6 szolgálati idő. 

5. §. 

Szolgálati időnek kell számítani: 
. a) a szolgálatbalépés, a besorozás vagy a 

kinevezés napjától kezdve a honvédségnél (nem
zeti ~adseregben), ttDvábbá a m. kir. csendőr
ségnél, a volt m. kir. honvédségnél, a m. kir. 
népfölkelésnél, közös hadseregben, vagy a hadi
tengerészetnél eltöltött minden tényleges szolgá
lati időt (a 6. §-ban felsorolt időtartamok ki
vételével) ; 

b) a tényleges kaltonai (csendőrségi) szol
gálatba való belépés vagy újra belépés előtt 
polgári állami szolgálatban vagy az államival 
egyenlőnek tekintendő vagy azzal az érvényben 
álló jogszabályok szerint a nyugellátás szem
pontjából viszonos.ságban álló közszolgálatban 
eltöltött beszámÍJtható szolgálati időt, feltéve, 
hogy az átlépés a polgári szolgálatból a tényle
ges katonai (csendőrségi) szolgálatb,a harminc 
napnál nem hosszabb megszaldtás után vagy 
pedig az állandó vagy időleges nyugállományból 
történt; 

e) a:zJ 1912. évi LXV. t.-c. 16., 17. és 18. 
§-okban felsoroLt szolgáLati időket és pedig 
ugyanoly feltételek és módozatok mellett, amint 
azokat az idézett szakaszok szerint a polgári 
államszolgálathoz hozzászámítani kell; 

cl) ,azt az időtartamot, amely alatt a nem 
tényleges vagy a várakozási illetményekkel sza
badságolt katonai (csendőr) személyt vagy a 
nyugállományba helyezett személyt a hadsereg
igazgatás (csendőrség) valamely ágazatában 
alkalmaztak; 

lS' 
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(l) vaJlamely rendszeresített álláson való 
végleges alkalmazást közvetlenül megelőző pró
ba- (ideiglenes) szolgálatban vagy szerződéses 
szakswlgálatban eltöltött időtartamot. 

A Magyarorwágtól elcsatolt ,területeken állo
másozott, de később Magy,arország területére 
átjött katon~i (csendőr) egyének nek az elcsa
tolt területeken a Trianoni békeszerződés ha
tálybalépésének napjáig, vagyis az 1921. évi 
július hó 26-ig töltött ideje beszámítható szol
gálati időnek tekintendő, az az idő azonban, 
amelyet a katonai (csendőr) személy az elcsatolt 
területen az 1921. évi július hó 26. napjáJtól 
kezdve töltött a nyugdíj szempontjából nem 
számíthf-ltó be', de a szolgálat megszakításának 
nem tekinthető. 

A háború alatt teljesített katonai szolgálat 
elsősorban a katonai anyakönyvi vagy személyi 
lap hiteles máso~atával, leszerelési igazolvány~ 
nyal vagy az összeomlás előtt fennállott katonal 
alakclások és katonai kiegészítési hatóságok 
ügyének liquidálásával és iratainak megőrzésé
vel megbízott vármegyei népgoMozó kirendelt
ségek által kiállított i,gazolvánnyal, m~odso/"
ban minden olyan okmannyal vagy blZOtIlY,lt
vánnyal - mint szabadságolási igazolvány, kór
házi bizonyítvány, felülvizsgálati iratok s;tb. -
igazolható, amelyből a tényl~g.?s katon~ .~Z?l
gálaJt teljesítése és annak Idotartama kitűruk, 
végső esetben pedig két volt előljárónak (tiszt
nek) becsületére ~ó hivatkoz.áss~l m~gerősített 
írásbeli nyilatkozatával, ha tiszti nYl}atkozaJtot 
bE'szerezni lehetetlen: az arcvonalban erdekelttel 
együtt szolgált 2 volt .. ~egénységi ~ll~m~yú 
egyénnek e~küvel megerosltett tanusagtetelevel 
kell igazolni. 
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A nyiIaJtkozatot, illetőleg esküt, a tanuk 
1 akóhelyén állomásozó katonai parancsnokság 
előtt, ha pedig ilyen a tanuk lakóhelyén nincs, 
a községi előljáróság (városokban a polgár
mester) előtt kell tenni. A községi előljáróság 
(polgármester) a nyilatkozatot, illetőleg a tanu
ságtételről szóló jegyzőkönyvet láttamozza. 
Tényleges állomány,ú tisztek nyilatkozatainál a 
láttamozás csak a sajátkezű aláírás hitelesíté
"ére terjed ki. Ha a tanuk különböző helyeken 
lalmak, két külön nyilatkozatot keH kiállítani. 

Rp nem számítható idő. 

6. §. 

He nem számítható: 
a) a várakozási illetményekkel vagy illet· 

mény nélkül töltött szabadság tartama (az 5. §. 
o) pontjában és oa 73. §-ban említett eset kic 
vételével ) ; 

b) ;,lz az idő, amely alatt valaki, mint szö
kevény távol volt; 

e) a bíróság által kiszabott szabadságvesz
tésbüntetés iJartama., ha az hat hónapot meg
halad; 

-1) a katonai jellegről v,aló leköszönést, 
vagy a bírósági, becsületügyi, fegyelmi vagy 
kőzigazgatá&'i úton történt elbocsátást megelőző 
R7-Olgálati idő,. kivéve, h/3. a 9. §. alapján el
látást engedélyeztek. 

* 
Nem számítható be a 18. életév betöltése 

p.lil!:t polgári állami vagy más közszolgálatban 
töltött idő sem. 

Hadiévek beszámítása. 

7. §. 
Valamely háborúért a nyugdíj megállp.pí-
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tásánál hadiéveket kell a szolgálati időhöz 
hozzászámítani. 'Egy és ugyanabban a naptári 
évben csak egy idős~akot lehet egy és ugyan
arra a személyre nézve hadi év gyanánt számí
tani. Hogy ekként mely Időszakokért kell egy
egy hadiévet hozzászámítani, továbbá, hogy 
ebben a kedvezményben mely személyeket, mi
lyen mértékben és milyen feltételek mellett kell 
részesíteni, azt esetenként az ÁlLamfő határozza 
meg. 

A hadifogságban ,töltött időt hadi évek hozzá
számítására való igény tekintetéből csak akkor 
lehet figyelembe venni, ha az illetönek a hadi
fogságba jutásnál és a hadifogság tartama 
alatt tanusított magatartását igazoltnak ismer
ték el. 

A hadi éveket a nyugdíjra való igény és a 
nyugdíj megálLapítása szempontjából a való
sággal eltöltött szolgálj:üi évekkel ~gyenlőkn~k 
kell tekinteni 

* 
. Hadiévek számítására nézve a világhábo

rüra vonatkozólag a következő rendf'lkezések 
vannak érvényben: 

Hadi évek az 1914, 1915, 1916, 1917, 1918 
és 1919. hadjárati évek után számíthatók. Az az 
Idő, mely a hadi év számítása tekintetében 
figyelembe jön, 1914. július hó 25-én kezdődik. 
Az 1919 március hó 21-től augusztus hó l-ig 
terjedő időszak nem vehető figyelembe. 

A nyugdíj kiszabásánál egy hadi év hozzá
számítására annak van igénye, aki 

aj a világháború folyamán, bár megszakí
tásokkal, vagy több naptári évben, de együtte
sen legalább 3 hónapon át tényleges katonai 
(csendőrségi) szolgálatot teljesített; 

bJ tekintet nélkül teljesített szolgálatának 
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időtartamám, harcban vett részt, vagy az ellen
ség előtt megsebesült, vagy hadi viszontagságok, 
köztük járványos betegség következtében, a szol
gálatra képtelenné vált. 

Aki a háború folyamán több naptári évben 
teljesített tényleges szolgálatot, mindegyik nap
tári év után egy-egy évet kell mint hadi évet 
a nyugdíj kiszabásánál hozzás.zámítani, ha ő e 
naptári . évek mindegyikében legalább három hó
napon át teljesített tényleges szolgálatot, vagy 
tekintet nélkül teljesített szolgálatának icdőtar
tam álla, a fentemlített b) pontban foglalt ren
delkezések alá esik. 

A hadifogság olykép számít, mintha az 
illető egyén egyéb hadiszolgálatot teljesített 
volna. 

Az 1919. év után hazatért hadifoglyoknak 
- ha a tényleges szolgálatból kiválásukkor a 
nyugdíjba beszámítható javadalmazással egyenlő 
összegű nyugdíjra igénnyel még nem bírnak 
az 1919. évet követő évek közül az 1922. év vé
géig mindazok, melyekben az illető legalább 3 
hónapot hadifogságban töltött, szintén hadi
éveknek számítanak, ha egyébként a hadifog
ságbajutás és a hadifogságbaIlJ tanusított maga
tartás igazoltatott. 

Hadi éveket kedvezményesen számítani 
(négy hónapot ötnek, vagy hét hónapot nyolc
nak) nem lehet. 

Nyugállományba helyezés hivatalból. 

8. §. 

Olyan katonai (csendőr) személyek, akik
r.ek a tényleges szolgálatban való ,további meg
hagyása az erre V011l'ükozó szabályzatok sze
rint meg nem engedhető, a szolgálati idej üknek 
megfelelő időleges vagy állandó ellátási illet-
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ményekkel - a netalán fennálló tényleges szol
gálati kötelezettség feloldása mellett - előzetes 
felülvizsgálat nélkül helyezhetők nyugállo
mányba. 

* 
A hh"atalból nyugállományba helyezett 

egyének nyugdíjának megállapításánál a csend
őrségi pótdíj és esetleges korpótdíj nem vehető 
figyelembe. 

.Ellátás odu,ítélése különös esetekben. 

9. §. 
Olyan hivatásos katonai (csendőr) szemé

lyek részére, akiket az arra vonatkozó szolgálati 
szabályzatok értelmében rendfokozatukból el
bocsát,anak, vagy am arról önként leköszö'll
r;ek, a honvédelmi miniszter (csendőrségnél bel
ügyminiszter) beigazolt rászorultság esetén a 
törvényes mérték teljes összegéig terjedhető el
látási díjakat ítélhet oda. 

A katonai (csendőr) rendfokozatnak bün
tetőbírósági úton való elvesztésénél a honvédelmi 
miruiszter (csendőrségnél belügyminiszter) a 
pénzügyminiszterrel egyetértőleg, illetve -a mi
nisztertanács engedélye alapján méltánylást 
érdemlő esetekben és beigazolt rásoorultság ese
tén ellátási díjakat ítélhet oda a törvényes mér · 
ték feléig, egészen. kivételes esetekben annak 
teljes összegéig is. 

Ha az előbbi bekwdésekben emILtett szemé
lyek tartós tényleges szolgálatban maradnak, e 
szolgálat tartamára nyugdíjat engedélyezni nem 
~zabad; úgyszintén nem szabad a havidíjas mi
nőségben eltöltött szolgál aM időnek megfelelő 
irlőleges nyugdíjnak lejárati idejét, a legény,ségi 
állományban töltött tényleges szolgálat által 
meghosszabbítani. 
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A honvédelmi (belügy-) miniszter az enge
délyezett ellátást átmenetileg vagy végérvénye
<:.en ismét beszÜlltetheti, ha azok a feltételek, 
amelyek all1i11ak idején a nyugdíj engedélye~ésére 
alapul szolgáltak, ikésőbb megszünnek. 

A kivételes ellátás engedélyezése iránti ké
relmekhez cSjatolandó bizonyítványoknak tartal
maznia ikell: 1. az ellátásban :l'észesLtendő 
egyénnek kOl:át, családi állapotát, továbbá a fe
lf~ség-ének korát és a gyermekeknek számát és 
korát; 2. az ellátásban részesítendő egyénnek, 
továbbá feleségének és gyermekeinek: a) fog
lalkozását, b) a foglalkozásból eredő keresetü
ket, e) vagyoni és jövedelmi viszony,aika,ll; 3. 
azt hogy 'az ellátásban részesítendő egyén 
mu~ka- és keresetképes-e, hogy munka- és ke
resetképessége milyen mértékben csökkent; 4. 
azt hogy a7J ellátásban részesítendő egyénnek 
var:n:ak-e felmenő, illetőleg oldalági rokonai 
(szülő, nagyszülő, testvér), hogy mi azoknak a 
foglalkozása, s hogy milyenek a kereseti, va
gyoni és jövedelmi viszonyaik. 

A 2., 3. és 4. pontoik alatti körülményeket 
helyhatósági bizomyítvánny:al, illetőleg hatósági 
orvosi bizonyítvánnyal kell igazolni. 

A kivételes ellátás engedély,ezése méltá
nyosságon alapszik, ennélfogva az ellátás enge
riélyezését esetleg megtagadó miniszteri hatá
rozat ellen nincs helye a m. kir. közigazg'31tási 
bíróság előtti eljárásnak. . 

A nY1~gdíj összege. 

10. §. 

A kijáró havi nyugdíjat (2-4. §-ok) a be-
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számítható szolgálati idő srerint, akként kell 
megállapítani, hogy az tíz (kilenc év, hat hó és 
egy nap tíz évnek számít) beszámítható szol
gálati évig az utoljára élvezett havidíjnak 
(havizsoldnak) , honvédségi (csendőrségi) pót
díjnak, s a netalán élvezett korpótdíjnak 40 
százalékát és minden további beszámítható swl
gálati évért 2 százalékát tegye ki. Egyéb pót
díjakat a nyugdíj megállapításánál akkor kell 
beszámítani, ha azokat valamely külön törvény 
vagy a költségvetés beszámítandónak jelöli meg. 

A nyugdíj megállapításánál : 
a) katonaállományú hivatásos tiszteknek a 

csapiatállományban és a katonaorvosoknak a 
csapatállományban vagy katonakórházi szolgá
latban valósággal eltöltött szolgálati ideje min
den teljes négy hónapját öt hón.appal kell szá
mítani; 

b) a tiszteknek; továbbá a főiskolai l<épzett
&éghez kötött egyéb havidíjas csoportokba tar
tozó személyeknek, akiknél a magasabb rend
fokozatba való előlépéshez különQs képesítés be
igazolása van előírva és végül a katOlliai ,taní
tóknak valósággal eltöltött minden egyéb szol
gálati ideje minden teljes hét hónapját nyolc 
hónappal kell számítani, valamely itt fel nem 
sorolt havidíjas-csopoI1tokba való netaláni átlé
pésig; 

e) legénységi állományú egyének ellátási 
díjainak megállapításánál acsapatállományban 
valósággal eltöltött szolgálati időnek minden 
teljes hét hónapját nyolc hónappal kell szá
mítani. 

E számítással a valósággal eltöltött szol
gálati időhöz öt évnél többet hozzászámítani 
nem szabad. 

A szolgálati idő megállapításánál a kilenc 
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évet és hat hónapot meghaladó beszámítható 
szolgálati idő után a hat hónapot meghaladó 
évtöredékeket teljes évnek kell számítani, a hat 
hónapig terjedő évtöredéket ellenben ..számítá
son kívül kell hagyni. 

A felülvizsgáló biwttság véleménye alap
j án és az összes idevágó körülmények mérlege
lése mellett, a netalán járó sérülési pótdíjat is 
figyelembe véve, a honvédehni miniszter (csend
őrségnél belügyminiszter) a pénzügyminiszter
rel egyetértőleg felemelheti azo,knak a katonai 
(csendőr) személyeknek nyugdíj át, akiknek szol
gálatképtelenségét bebizonyítottan a szolgálat 
teljesítése alatt szerrett súlyos betegség, vagy 
öket a szolgálatban ért baleset, vagy mindkét 
sremükre terjedő megvakulás, vagy pedig az a 
körülmény idézte elő, hogy mindkét szemük 
!átóképessége olyan fokban csökkent, hogy csak 
igen Jlagy; tárgyakat tudnak közvetlen közelből 
felismerni, illetőleg csak a világosságot tudják 
a sötétségtől megkülönböztetni, vagy akiknek 
szolgálatképtelensége elmezavar folytán állott 
be. A felemelés mérve általában a nyugdíj 
összegének megállapításánál beszámítható tény
legességi illetmények 20 százalékáig terjedhet, 
egészen kivételesen azonban magasabb is lehet. 

A honvédelmi (belügy-) miniszter a pénz
ügyminiszterrel egyetértőleg a felülvizsgáló bi
zottság véleménye alapján és az összes idevágó 
körülmények figyelembe vétele mellett más ese · 
tekben is felemelheti - a nyugdíj összegének 
megállapításánál beszámítható ténylegességi il
letmények 20 százalékáig terjedhető összeggel 

olyan személyek nyugdíj át, akik valamely 
súlyos betegség vagy őket ért baleset folytán 
váltak szolgálatképtelenekké és eddigi állásuk
nak megfelelő minden polgári keresetre tartó
san alkalmatlanokká. 
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A nyugdíjnak az előbbi bekezdés szerint 
odaítélt felemelését a honvédelmi (belügy) m:· 
niszter beszüntetiheti, ha megszüntek azok az 
előfeltételek, amelyeknek alapján az odaítélés 
annak idején történt. 

A nyugdíj egy esetben sem haladhat ja meg 
azoknak a ténylegességi illetményeknek az ösz
szegét, amelyek a Jl'Yllgdíj megállapításánál e 
§. első beke21dése sZel'Ínt beszámíthatók. 

* 
A csendőrségnél csaPlatszolgálatot teljesítő 

tiszteknek tekintendők: a kerületi - és ennél 
alacsonyabb parancsnokok, ezek szervezetszerü 
helyettesei és segédtisztj<ci, a csendőrkerületi 
parancsnokságok beosztott törzstiSZJtjei és kato
naállományú előadótisztjei s végül ra nyomozó
és tanalakulaJtok összes ki3.tonaállománYÚ tiszt
jei (a tanfolyamhallgatók is). ilyen tiszti szol
gálatnak minden teljes négy hónapja ötnek 
számít. 

Tiszteknek a katonaállományban, de nem 
csapatszolgálatban, továbbá tiszteknek tiszti 
rendfokozatban, de l!Iem a katonaállományban 
töltött minden egyéb s2lOlgálati idejét, végül 
tisz.teknek legénységi arcvonalbeli szolgálatban 
teljesített szolgálati ideje minden teljes hét hó
napját nyolc hónapnak, míg tiszteknek a le
génységi állomán'Yban, de nem csapat (arc
vonalbeli) szolgálatban tölitijtt ,szolgálati idejét 
egyszeruen (felemelés nélkül) kell számítani. 

A szolgálati időnek kedvezményes számítása 
szempontjából tiszti rendfokozatnak tekintendő 
a hadapródi, hadapród-tiszthelyetJtesi és zászlósi 
(hasonló állású) rendfokozat is. 

Csendörlegénységnél (csendőrtöl alhad-
n,agyig) csatpatbeli (arcvonalbeli) swlgálatnak 
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számít: az örsökön, továbbá a szakaszparancs
noki, vagy a tanalakulatoknál segédoktatói és 
hallgatói minőségben teljesített szolgálat nem
különben a nyomozó alosztálYQknál szoÍgálat
vezetői minőségben, valamint ezen utóbbi alaku
latok külső csoport jánál bármely minőségben 
teljesitett s21olgálat. A csapatbeli szolgálat min
den teljes hét hónapját nyolc hónapnak kell 
számítani. 

N em arcvonalbeli (csapa1Jbeli) szolgálatnak 
tekintendő a csendőrlegénységnél: az ös"zes iro
dai és egyéb segédmunkások (raktárkezelők, 
soks21orosítók, nyilvántartók, rádiótávirászok és 
rádióműszerészek) a fegyver-, patkoló- és mű·· 
mester·ek, a gazdászati tiszthelyettesek (szám
vivőaltiS2ltek), felügyelő- és laktanyag'Ondnok al
tisztek, s végül a nyomozó alosztályok belső 
csoport jánál beosztottak szolgálata. E bekezdés
ben elnlített szolgálat csak egyszerűen (feleme
lés JlIélkül) számít. 

A tizenöt évnél kevesebb beszámítható swl
gá}ati idő után időleges vagy állandó nyugállo
manyba helyezett (várakozási illetményekkel 
szabadságolt) egyének nyugdíj át (várakozási 
Hletményét) úgy mint eddig, ezentúl is ilrorlá
tozva (szanálva) , vagyis a nyugdíj (várakozási 
illetmény) cimén különben járó összegnek a 
hatvan (60) százalékával kell megállapíta!ni. 
E korlátozás alul csak awk képeznek kivételt 
akik haJtvanadik életévüket már betöltötték, sé~ 
rülési pótdíjat élveznek, vagy; közhatósági bizo
nyítvánnyal beigazoltan semmiféle keresettel 
vagy jövedelemmel nem bírnak és amellett tel·· 
jesen munka- és ke.resetképtelenek is. A teljes 
munka- és keresetképltelenséget az illető kérel-
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mére az osztályparancsnokságolmál működő 
felülvizsgáJó bizottság állapítj a meg. 

Azoknál, akiknek a nyugalombahelyeztetésük 
időpontjában tizenöt évi vagy annál több be
számítható szolgálati idejük voLt, az 5300/M. E. 
1926. számú rendelet 1926. évi julius hó elsejé
től kezdődőleg az addig fennállott sza:nálási kor
látozásokat megszüntette. 

Az 1924. évi 5100/M. E. sz. kormányrende
let alapján 1925. évi július hó l-je előtt nyuga
lomba helyezettek nyugdíj át a 9000/M. E. 1927. 
számú rendelet 1927. november hó l-től 10%-kal 
felemelte. 

A 6670/M. E. 1927 sz. kormányrendelet pe
dig elrendelte, hogy mindazok, akik 1925. július 
hó l-én és azt megelőzőleg lettek nyugalomba 
helyezve, az esetben, ha 65. életévüket betöltöt
ték, a betöltés t követő hó elsejétől a 7000/M. E. 
1925. sz. rendelet szerinti fizetésnek megfelelo 
százalékában kapják nyugdíjukat. 

Az államháztartás egyensúlyának biztosí
tása céljából az 5000/M. E. 1931 sz. rendelet 
1931 szeptember hó l-től, a 7000íM. E. 1931. 
sz. rendelet 193Z. január hó l-től, a 3000/M. E. 
1932. sz. r endelet 19R2. július hó 14öl, s végül 
az 1400/M. E. 1933. számú rendelet 1933. már
cius hó l-től leszáJlíwtta (csökkentette) a nyug
díjak összegét. A 3000/M. E. 1932. sz. r. a havi 
80 pen gót, az 1400/M. E. sz. r. a havi 100 pen
gót meg nem haladó ny,ugdíjat mentesiti a 
további csökkentések alól. 

A jelenleg érvényben álló csökkentések szá
zalékát a következő kimutatás tünteti fel: 
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Kimutatás 

a nyugdíjak csökkentési százalékáról. 

oyugdljál /luban az eS{' lllen, ha /O zt 

192:'. j\ll l u~ hó l-je I az 1927. évi 
Ha a cSPlld6r és 1027. októher bó 3l-e ok,ilher hó 31-ét 

egy i'n u ol lára ü7 kÖZÖI!1 időII"n követő Id611en 
8lábbi nlO~08Z-
tálybü tartozott járl nyugf11 ba ueBzámlth81ó jüv8dalfllazás 

alapul\,pt le mellett álIapi olták mel( 
193:1 marciu" hó l·től k"zdve a l. alabbi 

százalékkal kell C .. ök,e l ten I 

a III. laogosz!. al lolo I 320jo 

a IV é· V. 
" 

270jo 320jo 

a vI. 
" 

25Ojo 32°/0 
a VI[ 

" 
2·-,ojo 32°/0 

8 VIII. 
" 23°'0 31 0jo 

a IX 
" 21"/0 30% 

8 X 
" 190jo 28°/0 

8 Xl. 
" lí Ojo 26°jo 

A legé" ységl 
állomány" 15Ojo 21 0jo 
eg}lmeknél 

A fenti. c~?kkentési. százalékok a nyugdíjnak 
csak a havldlJra (haVlzsoldra) eső részére vo
natk?zna~. A csendőrségi pótdíj ra eső rész tisz
te;knél, ~~den .ral1~osz~lyban 50%-kal, míg le
genysegl allomanyu egyeneknél ugyanolyan szá
zalékk~l csökkentendő, mint a havizsoldra eső 
nyugdlJ. 

.. Azoknál" akik, 1925 július hó elseje előtt ke-
rultek nyugallomanyba és nyugdíj uknak az ösz
szege ~1l 5000/M. E. 1931., illetve 7000/M. E. 
1931. es 3000/M. E. sz. rendelet szerinti csök-
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kentések után meghaladná a havi 80, illetőleg 
havi 100 pengőt, a nyugdíjat nem kelJ csökken
teni, de a 9000/M. E. 1927. számú rendelet sze
rinti 10%-os felemelés is elmarad. Ha pedig az 
említett csökJkentések után a nyugdíj összege 
kevesebb lenne havi 80, illetőleg havi 100 pengő
nél, a 10%--os felemelés után a nyugdíjat az 
első esetben 5%-kal, a második esetben 7%-kal 
csökkenteni kell. 

Az ellátási díjak havi összegeinek csökken
tésénél a pengőn felüli fiIIérösszeget kerek 10 
fiIIérekben kell megállapítani oly módon, hogy 
a 6 fiIIérnél kisebb összeget figyelmen kívül kell 
hagyni. 

A ny;ugdíj össregének megállapításánál az 
1930:XXVI. t.-c. alapján az 1630/M. E. 1930. 
sz. r. rendszeresített csendőrségi pótdíj csak 
azoknál vehető figyelembe, akik e pótdíjat a 
tényleges állományban is élvezték, vagyis 1930. 
július hó 'elseje után kerültek nyugállományba. 

11. §. 

Ha a hadsereg-igazgatás (csendőrség) va
lamely ágazatába.'1 alkalmazott nyugállományú 
személyeket a nem tényileges viszonyba vissza
helyezik, nyugdíjukat újra kell megállapítani. 

12. §. 

Ha valamely katonai (csendőr) személy a 
harctéren az arra hivatottak részéről neki ideig
lenesen vagy véglegesen adományozott olyan 
parancsnokságot vezet (működési kört tölt be). 
amely szervezetszerűen az övénél magasabb 
rendfokozatot illet meg, akkor részére a nyug
díjat a legközelebbi magasabb rendfokozat leg
alacsonyabb fokú havidíjának (haviiUetményé
nek) alapulvételével kell megállapítani abban az 
esetben, ha beigazolhatólag ez alkalmazás alatt 
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a katonai (csendőrségi) szolgálat sajátlagossága 
folytán bekövetkezett valamely fogyatkozás foly
tán vált szolgálatképtelenné. 

Az ilyen parancsnokság (működési kör) 
adományozásának azonban szolgálatilag kihir
detve kelIett lennie. 

13. ~. 

Az olyan alhadnagyok és hasonló állásüak 
nyugdíj át, akik az ellenség előtt történt sebesü
lés vagy egyébként hadiszolgálatteljesítés követ
keztében váltak swlgálatképtelenekké, olyan ösz
szeggel kelJ megállapítani, mint a legalacso
nyabbfokú havidíjat élvező XI. rangosztálybeli 
havidíjasokét (10. §.). 

A nyugdíj élvezetének kezdete. 
14. §. 

A nyugdíj egyenlő havi részletekben előre 
fizetendő, tovább nem osztható illetmény, amely
nek élvezete a ténylegességi illetmények be
szüntetését és a 9. §. első és második bekezdé
seinek eseteiben, az odaítélés!; követő hónap el
sejével keroődik. 

A nyugdíj élvezetének megszünése. 

15. §. 

A nyugdíj élvezetét meg kell szüntetni: 
a) ha az igényjogosult meghal; 
b) ha az igényjogosultat a hadseregben 

(csendőrségnél) ténylegességi illetmények élve
zete mellett újra alkalmazzák; 

e) ha az igényjogosult egy évnél hosszabb 
ideig tartózkodott Magyarországon kívül, ha
~sak a nyugdíj élvezetét erre az időre részére 
külön nem engedélyezték ; 

19 
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d) ha az igényjogosult a magyar állam
polgárságot elveszti, vagy; a magyar állampol
gárság melletJt idegen állampolgárságot is szerez; 

e) ha az igényjogosult a honvooelmi (bel
ügy) miniszter engedélye nélkül valamely ide
gen hatalom szolgálatába lép; 

f) ha az igényjogosult ellen a büntetőbíró
ság olyan ítéletet hoz, amely a nyugdíj el
vesztését vonj a maga után; méLtánylást érdemlő 
esetekben azonban - kivéve az állam iránt tar
tozó hűség kötelmcibe ütköw bűncselekményekért 
töl'ltént elítélés eseteit, - a honvédelmi (belügy) 
miniszter a pénzügyminiszterrel egyetértőleg, 
illetve a minisztertanács hozzájárulásával az el
ítélt részére a törvényes mérték teljes össze
géig terjedhe!lŐ ellátási illetményeket engedé
lyezhet; 

gj ha az igényjogosult részére rokkantházi 
ellátást adomány:oztak; 

h) ha az igényjogosult polgári állami vagy 
ezzel egyenlőnek tartott szolgálatba lépetJt át 
(16. és 17. §-ok és 5100/M. E. 1924. számú ren
delet 1. F. 18. és 19. p., illetve V. F. 1. p.); 

i) ha eltelt az az idő, amelyre a nyugdíjat 
időlegesen adományozták, hacsak az igényjogo
sult a nyugdíjat a 4. §. második bekezdése alap
ján 'ÚOvább nem élvezi; 

k) minden más esetben, amelyben az igény
jogosult az érvényben álló katonai (csendőrségi) 
szabályzatok szerint a nyugállományból fogya
tékba jut, kivéve, ha az igényjogosult a katonai 
(csendőrségi) rendfokozatról a nyugdíj további 
élvezetének meghagyása mellett leköszönt és le
'köszönését elfogad ták, vagy ha az igényjogo
sult katonai (csendőr) jellegét becsületügyi, fe
gyelmi vagy közigazgatási úton veszti el; 

l) ha az igényjogosult a nyugdíj élvezeté
ról lemond, a lemondás rtartamára; 
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m) ha az igényjogosultat a büntetőbíróság 
hat hónapnál hosszabb tartamú szabadságvesz
tésbüntetésre ítéli és az ítélet nem vonja maga 
után a nyugdíj elves~tését, a büntetés végre
hajtásának tartamára; méltánylást érdemlő ese
tekben a honvooelmi (belügy) miniszter a pénz
ügyminiszterrel egyetértőleg és a miniszter
tanács hozzájárulásával megengedheti, hogy a 
nyugdíjat egészen vagy részben erre az időre 
is kiszolgáltassák. 

A nyugdíj élvezetének időleges beszüntetése 
az időleges nyugdíjnak lejárati idejét nen hosz
szabbítja meg. 

A nyu.gállományú katonai (csendőr) személyei, 
ellátási díjainak kezelése polgári államszolgálatba 

való átlépésnél. 
16. §. 

Nyugállományú katonai (csendőr) személy
nek ideiglenes vagy végleges polgári állami 
szolgálatba vagy ezzel egyenlőnek tartott, illetve 
ezzel nyugellátás szempontjából viszonosságban 
álló szolgálatba való átlépése esetén - kivéve 
a napidíj, vagy napi- vagy hetibér mellett való 
alkalmazást, - a katonai (csendőrségi) ellátási 
díjak élvezetét ama hónap elsejétől kezdve ikell 
beszüntetni, amelyben az új alkalmazással egy
bekötött fizetés élvezete kezdődik. 

A sérülés,i pótdíjat awnban ilyen alkalom
ból nem szabad beszüntetni. 

* 
1924. július hó 1. óta alig van olyan köz

szolgálat, \amely az állammal viszono;.3ágban 
ne állana a szolgálati idő kölcső:lőS beszámítása 
tclcin tetében. 

A viszonosság azt jelenti, hogy úgy az ál
lam, mint a városok (az üzemek kivételével) , 
törvényhatóságok stb. ny,ugdíj -szabályrendele-

19' 
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tükbe egyforma rendelkezéseket vesznek fel a 
szolgálati idő kölcsönös beszámítására nézve. 

A községi szolgálatok közül csak az élet
fogytiglan történt megválasztás folytán rend
sze:resített állásban töltött idő vehető figye
lembe, illetve számítható be. Pl. iktató, iroda
tiszt, irnok, végrehajtó, rendőrfelügyelő, rendőr
ellenőr, stb. minőségben töltött idő. 

Ha érdekeltet új alkalmazásából nyugállo
mányba helyezik, akkor mindkét (katonai és 
polgári) szolgálati idejét beszámitják és nyug
díját az után az állás után kapja, amely után 
részére magasabb összegű nyugdíj folyósítható. 

17. §. 
E szakaszban foglaltak az 1924. évi 5100-

M. E. számú rendelet V. fejezetének 13. pontja 
értelmében 1924. évi július hó l-étól kezdve nem 
nyerhetnek alkalmazást, ezért mellőztü.k. ennek 
közlését. 

Az illetékek kezelése a polgári állami szolgálat
b6l val6 visszalépésnél. 

18. §. 
Ha az álJlandó nyugdíj élvezetéből polgári 

állami vagy ezzel egyenlőnek tartott vagy 
nyugellátás szempontjából viszonos,ságban levő 
szolgálatba á1llépett katonai (csendőr) személy, 
ebből az állásból állandó polgári ellátásra való 
igény nélkül távozik, akkor az előbb élvezett ka
tonai (csendőrségi) ellátási díjakra újra igénye 
van. 

Nyugdíjjal csak időlegesen ellátott katonai 
(csendőr) személyeknek ilyen esetben csak any
nyiban van igénye a katonai (csendőrségi) el
látási díjak újból való kiszolgáltatására, ameny
nyiben az az idő, amelyre az időleges nyug
díjat részére megállapították, még nem telt le. 

Ha azon ban polgári állami vagy ezzel 

293 

~~y~mlő~ek tart:ott vagy nyugellátás szempon t
labol 'YIszonoss~gban l~vő szolgálatban állott 
katonaI (csendoT) szemely polgári állását bün
tetőbírósági ítélet folytán vesztette el akkor a 
~atonai (csendőrségi) ellátási díjak ~jra val6 
elvezetére nincsen igénye. 

Nyugdíjjárulék. 
19. §. 

• ,!;,énylege.sségi havidíjat vagy havizsoldot 
elvezo " sZ,emelyek, val~nt a hadseregigazgatás 
<cs~ndo~seg), valamelJ; agazatában alkalmazott 
egyeb hlyata~os s~mel}'ek nyugdíjjárulékot kö
teles~ fIzetm. E Jarulek a rangosztályba sorolt 
szemelyeknél a nyugdíj megállapításánál be
szám!tható illetmények (10. §.) l%%-a, a többi 
szemelyeknél 1 %-a. 

A nyugdíjjárulékot havi előzetes részletek
ben kell fizetni. 

, ~o.zgósí~ttsági viszonyban, valamint vára
kozasl 1!letJ'r.len'yek~el vagy illetmény nélkül vagy 
szabadsagdíJ flzet~~~, mellett v~ló szabadság tar
tama alatt nyugdlJJárulekot fIzetni nem kell 

A.z ille~é~szerűen beszedett nyugdíjjáruié
k?k Vlsszatentésér..ek lsemmi körülmények között 
mncsen helye. 

II. LAKÁS PÉNZ. 
Igény, összeg és élvezet. 

20. §. 
A jelen :törvény alapján nyugdíjat élvező 

(}a!0ely szabad, választásával rokkantházi el
~ataSl h~ll;vel .. ellatott) személyeknek lakáspénzre 
IS van 1genyuk. 

A lakáspénz 1934 május hó l-től járó ösz
szege az alábbi, 1-4. számú kimutatásokban 
van feltüntetve: 



""" 

1. Klm.tatai. 
a csendl5rségnek azokat a tagjait, akik 15 évnél kevesebb beszámítbató szolgálati idővel helyeztet/ek 

nyugalomba, az 1934. évi május hó 1.-jétöl kezdve megillető lakb~rekröl ,lakáspénzekről). 

akkor a lakbér (lakáspt'nz) 

Ha az ellátásban az I. I a II. I a III. I a IV. I az V. I a VI. 

'°l 'I 'OI'~T~~'~;i '~~r ·;r'··1 'I '°l 
részesülő a tényle· ol 

ges szolgá atban ~~~ h~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ h~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ 
utoljára volt -a>~Q) btc= -<l)~Q.; bO= -cps:lQ) aS .Q)QQ) tlDcd '(4)c:lQ;l '" -<l)~Q) 

~" .Q-Q)~ Q)~ .c-4}~ cu.§ .o~&í <P.§ .o.t~ <1>'§ .c~6D a....§ .Q~S2 -o = ~ ~ A ~ ~ 

p e n g Ő 

altábornagy 10 378·90 126·30 340·80 11360 303·- 101·- 265·20 88·40 227"40 75·80 189 ZO 63-10 
tábornok ol 348·30 116·10 313·50 104·50 z78·70 92·90 243·90 81·30 209·10 69·70 174·30 58·1f 
ezredes = 287·70 95·90 258·90 86·30 2a0"40 76·80 201·aO 67·10 17z·S0 5760 143·70 47·9( 
alezredes ., 25740 85·80 231·90 77·Su ~05·80 68·60 180·aU 60·10 154·50 51·50 128·70 42·91 
őrnagy .. 227"40 75·80 204·S0 6Q ·l0 18t·80 6060 159·- 53·- lS6·l0 45·40 11.1"40 7·8f 
százados = 181·80 60·60 163·50 5450 145·20 48·40 127·20 42"40 t08·9U 36·30 90·90 SO·3lt 
főbadnagy o 136·20 45·40 122·70 40·~0 108·90 36·30 95·40 31·80 81·911 2NO 68·10 227( 
badnagy , zászlós : 121·2U 40·40 108·90 36·30 96·90 S~·30 84·90 28·aO 12·60 z4·20 "0·601~ 
alnadnagy, ~ 

tisztb~lyettes '" 90·90 30·30 81·nO 27·;10 72 ·6' 24·20 63·60 21··' 0 54· O 1810 45 SO I~ 
törzsörmpSler, .., 
őrmestpr 75·60 25·20 68·10 22·70 60·60 20·20 52·80 17·60 45·30 13·10 3780 12·60 

csendőr, 
pr6bacsendnr 66·60 U·20 60·- 20·- 5S·10 17·70 46·50 15·50 39· ilO lS·30 33· O 11·l! 

gj Az 19.11 : XXVI. Ic. halálybalépésének időpon/jában érvényben volt 4.()()()/1928. !ff. E. számú rendelet 
szerint járl kisebb összegíi lalcbérelcnelc (lakáspénzelcnek) 55040-a. 



2. Klmutatál!l 
a esendőrs{>gnek azokat a tagiait, akik 15 évi, vagy ennél több, de 25 émtél kevesesbb beszámltLlltó szol
gM aH idővel helyezteItek nyugalomba, az 1934, évi május hó l-től kfzdve megillető lakbérekről 

(laká-pénzekről 

Ha az ellátbhan 

altábornagy 
tábornok 
ezredes 
a1pzredes 
ő,'n"gy 
százados 
tbhHdna!?y 
blldnagy zászlós 

az I. I a ll. I a lll, I a IV I a~ V, I a Vt 
1--=::c.--'--'---=....:..:;.,la---,á.,..·p~é.,.-n.,.,::zos1tá'yba tar ozó hehekC":e"'n=-'-"--'---=-":"":'--1 

lJ e n l! Ö 

4~2'lO 100'70 4:13'80 14460 385'80 12g'60 337'50 112'50 289'20 96'40 240'90 80'30 
"" 4434U 14780 399'- 133 - 35 "60 'lS 20 310-50 103'511 266'10 88'71 221'7u 73'90 
:::' 366'311 122 lU 329-70 1\'990 2!13'10 97-70 25620 85'40 219'90 73'30 183'- 61'
o! 327'60 10!1211 29490 98311 26220 8740 22950 76'511 196',0 6;' 60 163'SO 54'~( 
'" 28920 9 ,'40 2 010 867U 231'30 77 10 202 fiO 67'50 173'40 57'80 144'60 4/l'20 
" ~3130 77 l 20820 69'40 184'80 61'61l 16171l 53'90 138'60 .6'20 11,,'50 23~"9~~0 
~ 1 340 57'80 1;,6'- 52'- 13860 4620 121 50 40'50 104'10 34'70 86'70 , 
w 15420 51 ,O 1:{8'60 46 20 123 30 41'lU 108'- 36'- 92'40 30'ÖO 77'10 25'70 
.c ---- -- --- --- --- ------ --- --- --- ---

alha ' nagy. 
l-,-,t,-is_7_th_e..::ly_e-,.tl,-es __ ,: 115 So 38'60 104'10 34'70 9t 40 30'8C 80'70 26 90 69'30 23'10 57'60 19'20 

tÖ"Z8' rme~ter. 
őrmester 

csenrlő r• 

96'30 32'10 8670 2890 77'10 25'70 67'20

1 

2NO 57'60 19'21 48'-~ 

H4'60 2820 7620 25'40 67'RO 2260 59'40 19'80 ~ 0'70 16'90 42'30 14'10 I r6baoRendllr 
1-:> 

Az 1931,' XXVI. tc, hatálybalépésének időpontjában érvényben voU 4,00011928, Ilf, E, számli Tendelet ~ 
szerint járt kisebb összegü lakbéreknek (lakáspénzeknek) 7()Ofo-a, 



3. Kimutatás 
8. csendőrségnek azokat a tagjait, akik 25 évi, vagy ennél több, de 35 évnél kevesebb beszámítható szolgál~ti 
idővel helyeztettek nyugalomba, az 1934, évi május Ml,-től kezdve D e~ illeti> lakbere~róJ (lbkáfp~DzekrőJ) 

I akkor a lakbér (lakáspénz) 

az I. I a II. I a iiI. I a IV, I az V, I a VI 
Ha az ellátásban 

IHkásppnzoszfá,Yha tartozo belyeken 
részesülő a tényle-

'~~I ~[I , ~fl ~:I ~fl ~~I ~~I ~~I , ~fl ~~I,~fl ~ ges szol~álatDao ~"" 
utoljára volt ~~a; Oli", ~~a; o.c" ~~a; tlt'" ~,,-g oi", .á;",~ bt'" .o;"~1 ,",ol 

.o~ Ei ~~ .o~ 6L ~~ .c~ bD Cll~ .o~ 6"n Q)~ .Q~ ~ Q)~ .c~ ~ "''' " J:l 

P e n g ő 

a táborna~y l,,, 55110 18370 495'90 16530 44070 14690 H85'50 12850 330'60 110'20 27540 ~! ~~ tábornok o.c 50670 168'90 4563U 1521.0 4053U 1351( 354'90 118'HO 303'~0 101 ;10 253'50 
ezredes ~ 418'50 t3950 :17680 125'60 35'10 111'7 293'10 97'70 251'10 8370 20~'lO 6970 
alezredes '" 37470 12490 :137'20 112'40 2\1\170 999 262'20 8740 224'70 74'90 18720 62'40 
örna~y .. 33U 60 110'20 29730 99'10 261'30 88'tO 23130 77'10 198'3U 66-10 165 30 55 tO 
százados " 26430 88 '10 237'90 7930 211-50 70-50 18,1'10 61'70 158'70 52-90 132-30 44-10 
!ohadn"gy : HJ830 66-10 178-50 5950 15870 5 '90 1~890 46- O 11~-10 3970 99-- , 3~--

hadn 'IlY, zászló. : 176-10 5870 15870 5290 141 - 47-- 123-30 4t 10 10560 :-520 8790 29'30 
alhadnagy .o 
liszt .e lyettes '" 132-30 44'10 11910 3970 10560 35-2C 92-40 30-80 79-20 26-40 66- 22'-

törzsörm -81 er, "" őrmester 11010 36'70 99'-- 33'- 8790 293C 7710 2570 66-- 22'- 54-90 18-SC 
csen lőr, 16'1~ próbacsendör 9690 32':10 8730 29'\0 77'40 25-80 6780 22'60 57'90 t930 48-~0 

Az 19,1} : XXVI, tc, hatálybalépésének időpontjában érvényben volt 4.()()()j1928, M, E_ 8zámú rendelet 
szerint járt kisebb összegii lakbéreknek (lakáspénzekne/c) 800jo-a, 

-



4. Kimutatás 
a esendől'ségnek IIzol< at a tagjait, IIkik 35 évi vagy ennél több beszámítható szolgálati idővel helyeztet/ek 

nyugalomba, az 1934, évi május hó l-Wl kezdve megillető Ja"bérekről Jakáspénzekről), 

akkor a lak ber (Iakaspénzl 

Ha "Z elIátáRban 
az I. I a II. I a lll. I 8 IV, I az V, I a VI. 

részasülő a tényle-
IBk 'spénzosztá,vba WI' % bely"ken 

'~I fl 'QI =1 '~I fl ,~I fl ' ~I fl ' ~\ ~ ges szolgá aIban "- "'-ö ~c. ' '" - »:0. ,Q)'" ~c. ,'<Il ~I"'C. ,Q) - »c. ''''.o »"" 
utoljára volt ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ 

--<J.l";' -o - "<1>~ c C~~ -o --Q;)~. <o ..Qo<l)>. -o C-a.>;:' -o 
bL..c ~..r:::l bLl,.c bJ:.c bJ:,.d bIl.,d 

P e n g ö 

altáborna~y IQ 619'80 206'60 557'70 18590 495'90 165'30 433'80 144'60 372'- 124'- 309'90 103'30 
I"bornok .. 570'- 19U'- 513'30 171'10 456'- 152'- 399'- 133'- 3.2'- 114'- 285'- 95'-
ezredes '" 471'- 157'- 423'90 141'30 376'80 125'60 32u'70 109'90 282'60 u4'20 23520 78'4( 
a lezreaes x 421'50 140'50 379'2U 126'40 336'90 11230 29490 98'30 25 '90 8430 210'6U 70'2 
ör-nagy ... 372'- 124'- 334 '50 11150 297'30 99'10 2611'40 86'80 222'90 14'3U 185'70 61'9 I s ' a ado s " 297'30 !J9'10 267'60 89' , 0 237'90 7~' ·0 t08'20 69'40 17850 59'50 14"80 49'6m 
IÖhhdnagy o 222'90 74'30 200'70 66'90 178'50 69' . U 156'- - ,2'- 133'80 4460 111'30 3710 
hadnagy , zászlós .. 198'30 66 '10 178'20 59'40 158'70 52'90 13890 46'30 118'80 3960 99'- 33-.. -- - , - -- -- - - I-
alhadnagy, '" t iSZ h , I" , tes <lJ 148'8(\ 4 '60 133'80 4460 18'80 39'60 103'80 M'60 89'10 29'70 7410 2~~ 
tÖIZ~Öl'mester, 4) 2060 
őJme:-.tt ' r .123'90 41'30 111'30 37'10 99'- 33'- 86'70 28'90 74"10 24'70 6180 

c8t'llOőr', 
1-

10890 54 '30 18 1( 32'70187'-prilbac-endőr 36'30 9810 29'- 76'20 25'40 65'10 21'70 
~ 

Az 1931: XXVI tc, hatálybalérJésének időpontjában érvényben volt 4.000/1928 M, 'E, számú rendelet ~ 
szerint járt kisebb ősszegü lakbéreknek (lakáspénzeknek) 900/°-0, 
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Mint a kimutatásokból látható, a lakás
pénzek öss2iege a rendfokozathoz, a beszámít
ható szolgálati időhöz (15 évnél kevesebb, 15-
24, 25-34 és 35. évi vagy ennél több) és a la
káspénzosztályhoz igazodik. 

Az egyes lakáspémosztályba a követlrező 
helységek tartoznak: 

Az I. lakáspénzos.ztályba: Budapest. 
A II. lakáspénzosztályba: Debrecen, Győr, 

Kaposvár, Miskolc, Pécs, Sopron, Szeged, Swl
nok, Szombathely. 

A III. lakáspénzosztá.Jyba: Eger, Kecske
mét, Kispest, Komáromújváros, Nyíregyháza, 
Pestszenterzsébet, Rákospalota, Sátoraljaújhely, 
Székesfehérvár, Ujpest. 

A IV. lakáspénzosztályba: Baja, Balassa
gyarmat, Békéscsaba, Budafok, Cegléd., Eszter
gom, Gödöllő, Gyöngyös, Gyula, Hatvan, Hód
mezővásárhely, Jászberény, Kalocsa, Keszthely, 
Makó, Nagykanizsa, Pápa, Salgótarján, Srek
szárd, Szerutes, Szikszó, Tapolca, Vác, Vesz
prém, Zalaegerszeg. 

Az V. 'lakáspénzosztályba: Alag, Albert
falva, Alsógöd, Balatonfüred, Bánréve, Berettyó
újfalu, Békásmegyer, Békés, Celldömölk, Cin
kota, Osepel, Osongrád, Csorna, Csurgó, Diós
győr, Dombóvár (ó és új), Dunaharaszti, Duna
keszi, FelsőgM, Helyőcsaba, Kapuvar, Kiskun
félegyháza, Kiskunhalas, Kisvárda, Kőszeg, Ma
gyaróvár, Mátyásföld., Mátészalka, Mezőkövesd, 
Mezőtúr, Mohács" Moson, Nagykálló, Nagykáta, 
Nagykőrös, Nyírbátor, Orosháza, ózd, Pest
szentlőrinc, Pestújhely, PutnClk, Ráckeve, Rá
koscsaba, Rákoshegy, Rákosliget, Rákosszent
mihály, Sashalom, Sárospatak, Sárvár, Sásd, 
Siklós, Siófok, Sopronbánfalva, Soroksár, 
Szarvas, Szentendre, Szentgotthárd, Szerencs, 
Szigetvár, Tata, Tiszafüred, Tóváros, Török
szenItmiklós, Vasvár. 

299 

A VI. lakáspénzosztályba tartoznak mind
azok az állomáshelyek, amelyek az I-V. lakás
pénzosztályok egyikébe sem tartoznak. 

A lakáspénzt aszerint a lakáspénzosztály 
szerint kell megállapítani, amelybe tartozik az 
a helység, ahol a nyugállományba helyezett 
egy;én a nyugállományba helyezésétől számított 
egy éven belül véglegesen tényleg letelepedett 
.( odaköltözött) . E körülményt helyhatósági bi
zonyítvánnyal kell igazolni, amelyből az oda
költözés ponrtos idejének (év, hó és nap) is ki 
kell tűnnie. 

Ha a nyugállományba helyezett tiszt a IV., 
V. vagy VI., illetve a nyugállományba helyezett 
legénységi állományú egyén az V. vagy VI. 
lakáspénzosztályba tartozó állomáshelyen telje
sített utóljára tényleges szolgálatot, akkor cl 

lakáspénzt akkor sem lehet tiszteknél a Ill.-nál, 
legénységi állományú egyéneknél a IV.-nél ma
gasabb lakáspénzosztály szerint megállapítani, 
ha ennél magasabb lakáspénzosztályba tartozó 
helyen telepednek le véglegesen. 

Ha a nyugállományba helyezett tiszt a III., 
vagy en:nél magasabb, illetve a nyugállományba 
helyezett legénységi állományú egyén a IV., 
vagy ennél magasabb lakáspénzosztálY,ba tar
tozó állomáshelyen teljesített utóljára tényleges 
szolgálatot, a lakáspénzt akkor is az utolsó állo
máshely szerint kell megállapítani, ha a le
telepedés helye a Ill.-nál, illetőleg IV.-nél ma
gasabb lakáspénzosztályba tartozik. 

Azoknál alakáspénzre igényjogosultaknál, 
akiJk az 1912:LXV. t.-c. 42. §-ában, vagy az 
1930 :XXVI. t.-c. 6. és 7. §-ában említett okból 
a nyugdíj megállapításánál alapul szolgáló be
számítható javadalmazás teljes összegével fel
érő (kedvezményes) nyugdíjban, vagy az 1921: 
XXXII. t.-c. alapján sérülési pótdijban részesül-
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nek, a lakáspénz összegét az 1934. évi maJU3 
l~től kezdve tekintet nélkül beszámítható 
szolgálati idejükl'e, - alakáspénz megállapí
tásánál alapul veendő lakáspénz összegnek 
90%-ában kell megállapítani. 

Az ellátásban részesülő alkalmazott csak 
egy jogcímen kaphat lakáspénzt. Ha az alkal
mazottnaik többféle jogcímen van lakáspénzre 
igénye, részére csak a magasabb összegű lakás
pénzt lehet kifizetni s a kisebb összegű lakás
pénz fizetését be kell szüntetni. 

Ha a nyugdíjasnak a vele közös háztartás
ban élő és tényleges szolgálatban álló vagy 
nyugdíjas házastársa is részesül az államtól 
vagy az ellátás szempontjából az állammal vi
szonosságban álló iTIJtézmény,től (nyugdíjinJtézet
től stb.) lakáspénzben (lakbérben, természet
beni lakásban), a l 1észükre járó, illetőleg meg
állapítható. lakáspénzek közül csak a magasabb 
összegű lakáspénzt lehet teljes összegében fi
zetni, a kisebb összegű lakáspénznek csak 
iJO%-a jár. 

Az oly nyugdíjasnak, akinek lakáspénze az 
L-V. lakáspénzosztályok szerint állapíttatott 
meg, ha engedélyt nyert arra, hogy ellátását 
külföldön tartózkodásának ideje alatt is meg
tarthassa, - tekintet nélkül külföldi tartózko
dásának helyére, - csak az V. lakáspénzosztá
lyok szerint járó latkáspénzre van igénye. 

Ha a külföld ön tartózkodó nyugdíjas Ma
gyarország területére visszaköltözik és hitelt 
érdemlően igazolja, hogy itt állandóan letelepe
dett, kérelmére a lakáspénzt a kérelem elő
terjesztését követő lakbérévnegyed első napjátó) 
kezdve ismét annak a lakáspénzosztálynak meg
felelően kell megállapítani, amely lakáspénz
osztály szerint járó lakáspénzben külföldre tá
vozása előtt mint nyugdíjas részesült. 
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21. §. 
A lakáspénzt havi előzetes részletekben kell 

kiszolgáltatni; annak élvezete az ellátás folyó
sítására való igény beálltának napját követő 
lakbérévnegy;edtől (ha az igény a la'kbérév
negyed első napján nyílik meg, úgy ennek a 
lakbérévnegyednekelső napjától) kezdődik és 
annak a lakbérévnegyednek a végével végződik, 
amelyben a nyugdíjra való igény megszűnik. 

Ha az alklalmazott állásából kifolyólag 
tényleges szolgálatának tartama alatt termé
szetben kapott lakást és nyugalombahelyezésé
nek időpontjában ilyen lakásban lakott, részére 
a természetbeni lakásból kiköltözése napjától 
kezdve annak a lakbérévneg-yednek a végéig, 
amelyben a tényleges szolgálat alól felmentet
ték (szolgálati viszonyát megszüntették), annak 
a lakáspénznek arányLagos részét (egy napra 
egy harmincadrészt számítva) ikell folyósítani, 
amely az ilyen alkalmazottat a tényleges szol
gálat alatt utoljára megillette volna abban az 
esetben, ha· nem lakott volna természetbeni 
lakásban. Ha a nyugdíjas a természetbeni 
lakásból annak a lakbérévnegyednek letelte utáll 
költözik ki, amelyben a tényleges szolgálat alól 
felmentették (szolgálati viszonyá.t megszüntet
ték) , részére a 'kiköltözése napjától kezdve an
nak a lakbérévnegyednek végéig, amelyben a 
természetbeni latkásból kiköltözött, a nyugdíjast 
megillető lakáspénznek aránylagos részét kell 
fizetni. 

III. SÉRüLÉSI PóTDíJAK. 

Altalános rendelkezések. 

22. §. 

A sérülési pótdíj a nyugdíj tól teljesen füg-
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~etlen és azt tekintet nélkül a szolgálati időre 
es rendfokozatra, csak a szenvedett sebesülés 
(sérülés, egészségrontás) foka szerint kell meg
állapítani. A sérülési pótdíj állandó vagy idő
,leges. 

Igény állandó sét'ülési pótdíjt·a. 

A pótdíj összege. 

23. §. 

Rangosztályba sorolt tartósan s7Jolgálat
képtelen havidíjasoknak, a sebesülésnek (sérü
lésnek, egéBzségrontásnak) felülvizsgálat által 
megállapított fokához iképest állandó sérülési 
pótdíjra vn.n igényük a következő havi össz('
gekben: 

a) ha a tartós szolgálatképtelen
ség- a ' szolgálat teljesí'Ílése alatt vagy 
mégis azzal szoros kapcsolatban az 
illetőnek saját hibáján kívül sebesü
lés vagy súlyos sérülés (egészség
rontás) folytán állott be és a by-g) 
pontok szerint magasabb összeg nem 
jár ..... 21.76 P 

ha az illető az a) pontban meg-
jelölt módon 

b) egyik kezét vn.gy egyik lábát, 
vagy mindkét kezét vagy mindkét 
lábát vesztette el, de a könyök-, ille
tőleg térdizület használható állapot
ban marad. e testrészek mindegyi-
kéért ....... .... 32.64 P 

e) egyik szemére megvakult . . 32.64 P 

d) egyik karját vagy egyik láb-
szárát, vagy mindkét karját vagy 
mindkét lábszárát vesztette el, e test-
részek mindegyikéért 43 . .521 p 
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e) mindkét fülére teljesen meg
siketült, vagy beszélőképességét tel
jesen elvesztette, továbbá a fejnek, 
mellkasi és hasiszerveknek oly mérvű 
;megsérülése vagy megbetegedése, mi 
életműködésüknek oly lényeges csor
bításával vagy lakadályozásával jár, 
mely OrvOSI megítélés szerint a pol
gári életben legalább 2 la (66 4/6%) 
kereseb- 'vagy munkaképességcsökke-
nést okoz .... 43.52 P 

f) mindkét szemére megvakult, 
vagy látóképessége annyira csökkent, 
hogy csak igen nagy tárgyakat tud 
iközvetlen köreiböl felismerni, :illető
leg csak a világosságot tudja a sötét-
~§gtől megkülönböztetIii 87.04 p 

g) bénulás foly;tán teljesen te-
hetetlenné vált 108.80 P 

A testrészek tartós hasznavehetetlenségét 
azok elvesztésével egy:enlőnek kell tartani. 

A rangosztály'ba nem sorolt havidíjasoknak 
és (önként továbbszolgáló) ali,tsztclmek a fen~ 
tebb felsorolt feltételek mellett havi 13.60 P (a) 
pont), 20.40 P (b) és e) pontok), 27.20 P (d) 
és e) pontok), 54.40 P (t) pont) és 68.00 P 
(g) pont) összegű sérülési pótdíjra van igé
nyük. 

Ha ugyanannál a szemálynél a b )-J ) 
pontokban felsorolt több eset fordul elő, akkor 
a kijáró sérülési pótdíjakat összege7lni kell, 
de ez az összeg rangosztályba sorolt havidíja
soknál havi 108.80 pengőt, rangosztályba nem 
sorolt havidíjasoknál és altiszteknél havi 68 
pengőt meg nem haladhat. 

A sérülési pótdíjra való igény csak a sebe-
sülés (sérülés, egészségrontás) időpontjától 
számíJtott 10 éven belül érvényesíthető. 
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A sérülési pótdíjak a mesterséges testré
szek fenntartásából és pótlásából felmerülő ki
adások fedezésére is szolgálnak. 

24. §. 

Az olyan hivatásos havidíjasok és hivatá
sos (öniként továbbszolgáló) altisztek (csendőr
egyének) xészére, akik sebesülésüket (sérülésü
ket, egészségrontásukat) ellenség előtt vagy 
bebizonyítottan hadiszolgálatteljesítés közben 
f>'Zerezték, :l. 23. §. szerint kijáró .sérülési pót-

• díjat 50%-kal felemelt összegben kell folyósí
taní. 

25. §. 

Ha későbben újólagos felülvizsgálat a fo
gyatkozásnak olyan fokáJll állapítja meg, amely 
magasabb sérülési pótdíj odaítélését teszi in
dokolttá és az bebizonyítottan az annak idején 
szenvedett sebesülésnek (sérülésnek, egészség
rontásnak) következménye, akkor a megállapí
t()tt sérülési pótdíj at a megfelelő összegre fel 
kell emelni. 

A sérülési pótdíjat az olyan rangosztályba 
sorolt havidíjasok részére is, a rangosztályba 
sorolt havidíjasok ,számára megállapított kimé
retben kell megállapítani, akiknek szolgálat
!képtelenségét annak idején a legénységi állo
mányban elszenvedett sebesülés (sérülés, egész
ségrontás) idézte elő. 

Hasonlóképpen kell megállapftani olyan 
személy:ek részére is a sérülési pótdíjat, akik 
rendfokozatukról leköszöntek, vagy azt elvesz
tették, vagy pedig szolgálati kötelezettségük 
teljesítése után elbocsáttattak vagy kiléptek. 

Legénységi állományú személyek részére a 
sérülési pótdíjat a rangosztályba nem sorolt 
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havidíjasok és altisl'J!lek :számára meghatározott 
mértékben kell megállapítani olyan esetekben 
is, amikor a szolgálaJtképtelenséget annak ide
jén rangosztályba sorolt havidíjas minőségben 
elszenvedett sebesülés (sérülés, egészségrontás) 
idézte elő. 

Igény időleges sérülési p6tdíjra. 

26. §. 

Azoknak a .személyeknek, akiket felülvizs
gálat alapján mint ezidőszerint szolgálatképte
leneket várakozási illetményekkel szabadságol
nak, a 23. §-ban megállapított összegü időleges 
sérülési pótdíjra van igényük, amennyiben :l 
23. §-ban felsorolt egyéb feltételek rájuk nézve 
fennforognak. Az időleges sérülési pótdíj a vá
raJkozási illetményekkel való szabadságolás tar
tamál'a szól, azonban két évet nem haladhat 
meg. 

A sérülési pótdíjat továbbra az újólagos 
felülvizsgálJ.t eredményéhez képest vagy állan
dóan. vagy az első bekezdés szerint megenge
dett összidőtartamon belül időlegesen kell meg
állapítani, adott esetben felemelni, leszállítani, 
vagy egészen beszüntetni. 

A sérülési p6tdíj élvezetének kezdete. 

27. §. 

A sérülési pótdíj egyenlő havi részletekben 
előre fizetendő, tovább nem osztható illetmény . 

A sérülési pótdíj élvezete annak a hónap
nak az elsejével kezdődik, amelytől kezdve azt 
odaítélték, legkorábban azonban annak a hó
napnak elsej ével, amely a felülvizsgálatra köz
vetlenül következik. 

20 
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A sérülési p6tdíj élvezetének megszűnése. 

28. §. 

~ A sérülési pótdíj élvezetét meg kell szün
t etni: 

a) ha az igényjogosult meghal; 
b) ha az igényjogosult állami vagy állami

val egyenlőnek tekintendő vagy azzal a nyug
ellátás szempontjából viszonosságban álló szol
gálatba lép, valamint akkor is, ha az igényjo
gosultat katonai (cesndőrségi) ténylegességi il
letmények élvew1:ie mellett vagy a ténylegességi 
illetményekre való kiegészítéssel vagy olyan ju
talomdíj mellett újra alkalmazzák, amely, leg
alább e kiegészítéssel felér, e viszony tarta-
mára; . 

e) ha az igényjogosult egy évnél hosszabb 
ideig tartózkodott Magyarországon kívül, ha
csak a sérülési pótdíj élvezetét erre az időre 
részére külön nem engedélyezték ; 

d) ha az igényjogosult a magyar állam
polgárságot elveszti, vagy magyar állampolgár
ság mellett idegen állampolgárságot is szerez; 

e) ha az igényjogosult a honvédelmi (bel
ügy) minisozter engedélye nélkül valamely ide
gen hatalom !Szolgálatába lép; 

f) ha az igényjogosultat biinJtetőbíróság az 
állam iránt tartozó hűség kötelmeibe ütköző 
bŰ11cselekményért elítéli; 

g) ha az igényjogosult a sérülési pótdíj 
élvewtéről lemond. a lemondás tartamára. 

Az 1921. XXXII. t.-c. 28. §. b) pontjában 
említett esetekben - méltánylást érdemlő kö
rülmények fennforgása esetén és ha azt a va
gyoni visozonyok is indokolják - a honvédelmi 
(belügy) miniszter, a felülvizsgáló bizottság 
javaslatára, a ·beszüntetendő sérülési pótdíjat 
részben vagy egészben meghagyhatja, illetőleg 
a már beszüntetett sérülési pótdíjat a beszün-
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tetés .időpontjátó! . v!igy esetleg egy későbbi idő
ponttol kezdve uJ boI engedélyezheti. 

Ad6mentesség. 
29. §. 

A sérülési pótdíjak adómentesek. 

IV. KATONAI ROKKANTHAZI ELLATAS. 

Igény rokkantházi ellátásra. 
30. §. 

Olyan hivatásos katonai (csendőr) szemb
l~~ek, - remdfokozatukra való tekintet nél!· 
~ul, -:- akik állandó nyugállományban vannak 
e~ .~l?~ne~ enátá~i }lletményei, a lakáspénz és 
se~lesl p().~dIJ nelkul, nem haladj ák meg a 
~~azados mmdenkori legmagasabb havidíjának 
es . k?rpót~íjának összegét, rokkantházi ellátásra 
van ~g;nruk, ha a 3. §-ban felsorolt okok vala
melyikeboi olyan fokban váltak rokkantakká 
h~~ "se~if,éle keresetet nem folytathatnak: 
kulonos apolasra és gondozásra szorúlnak és ha 
emellett vagyontalanole 

. ~ ,ro~kants~g fenntebb leírt fokáJt a felül
vlZsgalo bl~ottsagna~ kell megállapítani, a va
gypn~alansa!50t pedIg hatósági bizonyítvánnyal 
kell Igazo lm. 

A felvétel tekintetében a honvédelmi mi
niszter dönt. 

, A rokkantház.i ,ellátásban való megmara
dasra nem lehet 19enyt tartani ha az ene 
nézve megkövetelt előfeltételek ~ár nem álla
nak fenn. 

A rokkantházi ellátás nemei. 
31. §. 

A rokkantházi ellátásra igénnyel bíró ka
to,nai (csendőr) személyeket vagy 

20' 
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a) katonai rokkantházban helyezik el (rok
kantházi helyi ellátás), vagy 

b) részükre rokkantházi ellátási helyet ado
mányoznak a ltakhely szabad választásával. 

Rokkantházi helyi ellátás. 

32. §. 
A roklkantházi helYI ellátás olyan rokkant

házi ellátásra igényjogosult katonai (csendőr) 
személyeknek jár, akik hozzátartozóiknál a 
szükséges ápolásban és gondozásban bebiwnyí
tottan nem részesülhetnek. Olyan katonai 
(csendőr) személyek azonban, akik a 30. §. 
első bekezdésében minös~tett rokkantságot az 
ellenség előtt szerezték, rokkantházi helyi ellá
tásban való felvétel tekintetében, egyébként 
egyenlő jogosultság mellett, mások előtt előny
ben részesülnek. 

33. ~. 
Katonai rokkantházban elhelyezett szemé

Iyelrnek az illető rokkantház térviszonyainak 
megfelelő szállás jár. 

Lakásberendezésre igényük nincsen. 
Lakáspénz (20. §.) nem jár. 

RokkJamthavidíj. 

34. § 
A) Havidíjasok. 

Katonai rokkantházban rendszeresített el
látási helyeken elhelyezett, valamint azok a hi
vatásos katonai (csendőr) havidíjasok, akiknek 
rokkantházi ellátási helyet a lakhely szabad 
választása mellett adományoztak, nyugdíj he
lyett rokkanthavidíjat élveznek, amelynek ösz
szege a nyugállományba helyezés idején viselt 
valóságos rendfokozatnaik és az abban valóság-
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gal eltöltött swlgálati időnek, illetőleg rangnak 
megfelelő, mindenkor rendszeresített tény)eges
ségi havidíj 90%-a. A honvédségi stb. (csendÖl'
Régi) pótdíjat és korpótdíjat, valamint a külön 
~zabályok szerint a nyugdíjba beszámítható 
egyéb pótdíjakat a rokkanthavidíj megállapí
tásánál (újabb megállapításánál) akkor kell 
figyelembe venni, ha azokat az igényjogosult a 
nyugállománybahelyezés idején tényleg élvezte 
és ha azok a rokkanthavidíj megállapításának 
(új abb megállapításánaik) időpontjában még 
l'eIldszere:sitve vannak. 

Azok a személyek, akiknek rokkanthavidíja 
kisebb volna, mint a nyugdíjuk, a rokkanthavi
díjat a nyugdíj összegében kapjá~; a rokkan!
havidíj azonban sohasem haladhatJa meg a sza
zados mindenkori legmagasabb havidíját a hon
védségi (csendőrségi) és korpótdíjaikkal együtt. 

B) Hivatásos (önként továbbszolgál6) altisztek. 

A rokkanthavidíj és rokkantzsold élvezete 
nyugdíj helyett a hasonló csoportbeli és rend
fokozatú tényleges altisztek részére mindenkor 
kijáró havizsold összegének feléből álló rokkant
zsoldot élveznek. Egyéb illetményeiket az illet
ményszabályzat állapítja meg. 

A rokkantházi ellá.tásban a lakhely ~abad 
választásával ré3zesűlő altisztek a mindenkor ki
járó haviz30ld 90%-ából álló rokkantzsoldot é6 
annak megfelelő lakáspénzt kJapnak. 

A rokkantházi ellátás kezdete és megszűnése. 

35. §. 

A rokkanthavidíj és rokkantzsold élvezete 
ama hónap elsej ével keZidődik, amelytől keul'Ve 
a rokkantházi ellátást adományo7Jták. , 

A rokkanthavidíj (rokkantzsotld) élve.zcl;é-
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nek megszünése tekintetében a 30. §. utolsó be
kezdésének és értelemszerűen a 15. §-nak hatá
Tozványai érvényesek. 

36. §. 

A rokkantház valamely lakásában való el
helyezésre az igény a rokkantházi helyi ellátás 
adományozásának napjával kezdődik és 14 nap
pal a rokkantházi helyi ellátásból való fogya
tékbajutás után végződik. 

A rokkantházi helyi ellátásban részesülő 
személyek elhalálozása esetében, a rokkantház
ban elhelyezett hozzátartozóknak jogukban áll 
a kiutal t szállást az elhalálozás hónapját követő 
három hónapon át használni. 

Azok a havidíjasok, akik rendfokozatukról 
leköszönnek vagy azt elvesztik, ezáltal a rok
kantházi helyi ellátásban való további meg
hagyásra is elvesztik igényüket és ha a rok
kanthavidíj élvezetét a 15. és 34. §-ok szerint 
l1em kell beszüntetni, rokkantházi ellátás élveze
tébe lépnek, a lakhely szabad választásával. 

Olyan altisZlook, akik iszákosak, összeférhe
tetlenek, vagy a házi szabályOtkhoz nem alkal
mazkodnak, figyelmeztetések és büntetések elle
nére nem javulnak, a rokkantház parancsnok
ságának javaslatára a rokkantházból eltávolít
tatnak és részükre a rokkantházon kívül rok
kantzsold és lakáspénz folyósíttaltik. 

* 
Ezidőszerint egy l·okkantház van, még pe

dig Budapesten (IX., Soroksári-út 114.). E rok
kantház 1925. augusztus hó l-ével a volt 1848-
49-es menházból lett átsze;rvezve. A csendör
egyének közül jelenleg senkisem részesül rok
kantházi ellátásban, ,s férőhely hiány:a miatt a 
közeljövőben sincs erre kilátás. 

v. TEMETÉSI JÁRULÉK. 

Igény. 

37. §. 
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Nrugállományú kaJtonai (csendőr) személy, 
valammt a katonai jellegről leköszönt vagy azt 
elvesztett, de ellátási illetményeket élvezett sze
mélyelhalálozásakor - a hátramaradottak min
den egyéb törvényes ellátási igényének érintet
lenül hagyása mellett - temetési járulék jár. 

A temetési járulék elsősorhan az özvegyet 
illeti. Az özvegynek azonban nincs igénye a te
metési járulékra, ha a házastársak a házassági 
életközösséget megszÜTItették, kivéve ha gyer
meknevelés érdekében, egészségi s~empontból, 
gazdasági vagy hasonló, nem az ő személyi Vl" 

szony,aikban rejlő okokból éltek külön egymástól. 
Ha az elhalt után nem maradt igényjogo

sult özvegy, akkor a temetési járulékot osztat
lanul elsősorban az elhalt gondozásában állott 
törvényes (törvényesített) utódoknak és ilyenek 
hiányában azoknak a törvényes (törvényesített) 
utódoknak kell kiadni, akik az elhaltnak állás
szerű eltemetéséböl felmerült költségeket saját 
vagyonukból fedezték, vagy pedig - ha a teme
tésről másként történt gondoskodás, - az elhal
tat ,a hailálát megelőző utolsó betegségében 
ápolták. 

A harmadik bekezdésben foglalt rendeIk:e
rest n&tlen vagy gyermektelen özvegy (elvált) 
személy örökösei javára értelemszerűen kell 
alkalmazni. 

Minden más esetben a temetési járulékot 
egészen vagy részben ama személyeknek lehet 
engedélyezni, akik igazolják. hogy a temetési 
költségeket saját vagyonukból fedezték, vagy 
pedig - ha a temeresről másként törtéIllt gon-
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doskodás 
ánolták. 

az elhaltat utolsó betegségében 

A temetési járulék összege. 

38. §. 
A temetési járulék összege az elhaltnak aJ: 

elhalálozás hónapjában járt havi nyugdíjnak 
(rokkanthavidíjnak, rokkantzsoldnak) kétszerese. 

* 
Tényleges állományban elhalt csendőregyé

nek után az elhalt által utóljára élvezett be
számítható javadalmazás kétszeres összege szá
mítható fel temetési járulék címén. A temetési 
járulék összegének megállapí,tás~ná,l ~gy, a ,~avi
díjnak (havizsoldnak) , csendorsegl potdlJnaik, 
esetleges korpótdíjnak, mint a nyugdí~nak csak 
a csökkentések utáni összege vehető figyelembe. 

MÁSODIK FEJEZET. 

Elmegyógyintézetbe való felvétel. 

39. §. 

Katonai (csendőri) illetroényeket (havidíjat, 
várakozási illetményeket, nyugdíjat, rokkan~- . 
havidíjrut, rokkantzsold?t) élve~ő elmebete~ !ú
vatásos ~atonai (csendór) szemelyeket - klveve 
azokat akik a katonai (csendőr) jellegről le
köszöntek, vagy azt elvesztették - a hadser~g: 
igazgatás (csendőrség) ~tonai vagy polg.~rl 
elmegyógyintézetben hel~e~l. el, ha ennek, sz~
ségét katonai vagy hatosagl orvos megallapl
totta és az illetők hozzátartozói másként nem 
rendelkeznek. 

A rangosztályba sorolt havidíjasokat a 
gyógyintézet első o~ztál~áb~n ,vagy valamely 
szanatóriumnak (magangyogymtézetnek) ezzel az 
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osztállyai egyenlőnek tekintendő osztályában kell 
elhelyezni. 

A rangosztályba nem sorolt havidíjasokat 
és altiszteket a gyógyintézet második, vagy va
lamely szanatóriumnak (magángyógyintézetnek) 
ezzel az osZJtállyal egyenlőnek tekintendő osztá
lyában kell elhelyezni. 

A ruházat és fehérnemüek beszerzésére, to
vábbá egyéb kisebb szükségletek fedezésére az 
illető osztálynak megfelelően, megegyezés szerint 
megállapított átalányösszeget kell fizetni. 

Az elmegyógyintézetekben elhelyezett szemé
lyek részére az alatt az idő alrutt is a részükre 
mindenkori állományviszonyaik szerint kijáró 
illetményeket kell kiszolgáltatni. 

Az elmegyógyintézetbe való beszállítás, va
lamint az ott tartózkodás költségeit a részükre 
az intézetben való tartózkodás alatt esedékes 
pénzjárandóságokból (katonai, csendőrségi illet
ményekből, a vagyonnak esedékes kamataiból, 
esedékes egyéb magánjövedelmükből) kell fe
dezni. Ezeket a kiadásokat és költségeket a ka
tonai (csendől1ségi) illetroényeken netalán már 
előjegyzett más követelések előtt elsőbbség illeti 
meg. A sérülési pótdíjat csak felerészben, a 
vitézségi érempótdijat pedig egyáltalában nem 
szabad erre a célra igénybe venni. 

Ha a kiadások fedezésére az ekként fel
használható összegek nem elegendők, akkor a 
többletet az az ágazat viseli, amelyet az elme
beteg illetményei terhelnek. Az elmebeteg el
halálozása után a kiadások fedezésére az elhalt
nak vagyona is igénybevehető, amennyiben ezzel 
családjának létfenntartása veszélyeztetve nin
csen. A kincstár kártérítési követeléseinek biz
tosítása már az elmebeteg elhalálozáSla előtt fo
ganatosítandó. 

Az elmegyógyinvézetböl valamely hónap 
közben elbocs.átott személy illetményeinek csak 
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azt a részét s:z.abad a kiadások fedezésére igénybe 
venni, amely az elbocsátás előtti napig bezáró
lag terjedő időre esik. A fennmaradó részt, 
amely a hónap napjainak száma szerint számi
tandó ki, az illetményekre jogosultnak (gondno
kának) kell kiadni. 

Ha az elmebetegnek gyógyilltézetben való 
elhelyezését vagy további meghagyását a házi 
kezelésbe való átadással el lehet kerülni és ez 
utóbbit valamely segély nyujtásával lehetővé le
het tenni, akkor a honvédeimi (belügy) minisz
ternek jogában áll rászorultság esetén az illető
nek illetményeihez pótlékot engedélyzeni, amely 
azonban nem lehet magasabb, mint az elme
beteg illetményei és a gyógyintézet költségei kö
zötti különbözet. 

Az előbbiek szerint a gyógyintézetekben el
helyezett elmebeteg' katonai (csendőr) személyek 
családjainak iletményeit külön szabályzatok 
határozzák meg. 

* 
Tényleges állományú elmebeteg csendfu

egyének jelenleg a kmcstárral szerződéses vi
szonyban álló Schwartzer-szanatóriumban (Bu
dapest, L, Kékgolyó-utca 57) helyeztetnek el, s 
az ide beutalt egyének itt maradhatnak nyug
állományba helyezésük után is. E szanatóriumba 
utalrt;atnak be a nyugállományú csendőrtisztelk, 
továbbá a tényleges állományú csenűőregyének 
családi pótlékot élvező elmebeteg családtagjai is, 
ez utóbbiak azonban csak teljes vagyontalanság 
esetén, ha a beutalást a hozzátartozók kérik és 
ha a zárt intézetben való elhelyezés házi ápo
lásba adáss.al semmiképpen ' el nem kerülhető. 

A nyugállományban elmebeteggé lett legény
ségi egyének valamelyik állami elmegyógyinté
zetbe utaIhatók be. 

Elmebeteg próbacsendörök a katonai, vagy 
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polgári elmegyógyintézet ,Hk osztályában nyer
nek elhelyezést. 

Az elmebeteg nős egyének ellátási díj aiból 
a~ ellátásra .. egyébként igényjogosult hozzáltarto
zok a~t az, osszege~ ~apják, mely az elmebeteg 
cS,~d?regye~ elhala~~z3;sa esetén özvegy,ét és ár
vaIt. ozve,gy'! nyugdlJ es nevelési járulék címén 
:negl}1~tn~. 4- ~ennma~a~ó részt a szanatóriumi 
apolasI koltsegeK fedezesere fordítják ha ez ana 
nem elegendő, a különbözetet a kin~stár viseli 
~leti~eMeges többlet pedig a hozzátartozóka~ 

, T~nyleges állományú egyén elmebeteg csa
ládtagJa után felmerülő költségek fedezésére ft 

családfő a osaládi pótlékon kívül azt az öss~
get tarto~ik, a !cinostárnak melrtéríteni, amelyet 
a. kat~mru k~rhazban való ápolás esetén kelleme 
fIzetme csaladltagja után. 

HARMADIK FEJEZET. 

A hivatásos havidíjasok és hivatásos 
(önként továbbszolg'áló) altisztek özveg'yei 

és árvái. 

Az özvegyek igénye 
folyw,wlagos özvegyi nyugdíjra. 

40. §. 
1. A tényleges állományban (várakozási 

t~e~én~ekkel vagy illetmény nélkül való sza
badsagolas tartalllja alatt) elhalt hivatásos ka
tonai .~csend?r) sz~~lyek özvegyeinek folytató
lagos ozvegyI nyugdlJra van igényük ha a férj 
az elhalálozás időpontjában az állan'dó nyugdíj 
élve~tér~ .v~ló igél;y~ez megkíván t legrövidebb 
szolgalatI Idot (valosagos 5 évet) már betöltötte. 

~. A~ ~. :P?ntban ,említ:ett özvegyeknek a férj 
szolgálatI Idejere valo tekmtet nélkül akkor van 
igényük folytatólagos özvegyi ny;ugdíjra, ha a. 



316 

férj az ellenség előtt esett el, vagy ha halála 
bebizonyítotrtan a 3. §~ban felsorolt okok vala
melyikéből állott elő. 

3. A nyugállományban elhalt, állandó nyug
díj (rokk.anthavidíj, rokkantzsold) élvezet~ben 
állott katonai (csendőr) !Személyek özvegyemek 
igényük van folytatólagos özvegyi nyugdíjra, h3: 
a házasságot a férjnek tényleges katonaI 
(csendőr) szolgálatteljesírtkse a~att, várakozási 
illetményekkel, vagy illetmény nélkül való sza
badságolásának tartama alatt vagy a tényleges 
~tonai (csendőr) szolgálatba való belépése 
vagy újra belépése előtt kötötték. 

4. Az olyan katonai (csendőr) személyek 
özvgyeinek, akik a nyugállQmányban nő~ültek és 
a házasságkötés után semmiféle katonal (csend
őrségi) szolgálatot nem teljesítettek, folytatóla
gos özvegyi nyugdíjra akkor van igényük, ha a 
házasságot a katonai (csendőr) hatóság engedé-
lyével kötötték és , 

a) ha a házasság által a tényleges szolga
lat alatt született gyermek törvényesíttetett, 

vagy) f" h d"' k b "t" l l g b ha a erJ a a leve eSZaml asava e-
alább 15 szolgálati évet valósággal betöltött és 
a házasságot élete 62. év.ének betöltése előtt !kö-

tötte, vagy .~. h' 'k".H·d"'b l 
e) ha a f"rJ ~ aza.ss!lg ~""S .. l eJe en eg-

alább havi 43 pengo 52 fdler, lIletoleg. ha rang
osztályba nem sorolt havidíjas vagy altiszt volt, 
legalább havi 27 pengő 20 fillér állandó sérülési 
pótdíjat élvezett. 

5. Az egészségnek olyan megrontása, amelyet 
a férj békében saját hibáján kívül, a szolgálat 
teljesítése alatt, a szolgálart:tal szoros kapcsolat
ban, vagy a katonai (csendőrségi) szolgálat sa
j3.to:;;ságai következtében szenvedett el, amely 
azonban külső sérülésekkel nem járt, csak akkor 
szolgálhat az e §. 2. pontjának vonatkozó hatá-
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rozványai értelmében folytaJtólagos özvegyi 
nyugdíjra való igényre alapul, ha a férj halála 
az utolsó tényleges katonai (csendőrségi) szolgá
latteljesítésből való kiválástól számítva leg
későbben öt év után következett be. 

6. Az olyan özvegyeknek, akiknek férje 
rendfokozatáról leköszöIlJt, vagy azt nem bün
tetőbírósági úton, hanem más módon vesztette 
el, az előző pontokban felsorolt feltételek ferm
forgása esetében csak akkor van igényük foly
tató~agos özvegyi nyugdíjra, ha a rendfokozat
ról való leköszönés vagy annak elvesztése a há
zasság megkötése után történt és a férj az el
halálozás időpoIlJtjál>an állandó nyugdíj élvezeté
!>en állott. 

Olyan özvegynek, akinek férje büntetőbíró
sági úton vesztette el reIlJdfokozatát, a hon
védelmi (belügy) miniszter a pénzügymíniszter
rel egyetértőleg, illetve a minisztertanács hozzá
járulásával méltány)ást érdemlő esetekben és 
beigazolt rászorultság esetén ellátást engedélyez
het az özvegyi nyugdíj törvényes mértékének 
teljes összegéig. 

Hogy a nyugállományú csendőregyének 
mílyen feltételek mellett kaphatnak nősülési en
gedélyt, e kérdés most van szabályozás alatt. 

Kizárás az özvegyi nyugdíjra val6 igényből. 

41. §. 
Az özvegynek folytatólagos özvegyi nyug

díjra nincsen igénye: 
a) ha a házasságot olyan esetekben, am~ 

lyekben a házasságkötéshez katonai (csendőr) 
hatóság engedélye volt szükséges, ez engedély 
nélkül kötötték, kivéve, ha a férj a 3. §. aj 
pontjában felsorolt körülmények valamelyike 
folytán halt meg; 

b) ha az özvegy a férj elhalálozá.sa idejé
ben férjével nem élt életközösségben és vagy 
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bebizonyítottan e'gyedü1 Ő maga hibás ebben, 
vagy közmegbotránk~ást oikozó erkölcstelen él~ 
módot folytat; , 

e) ha az özvegy nem magyar állampolgár 
vagy más állampolgársága is van; 

d) ha a férj nyugdíjának élvezetét a 15. §. 
e) vagy f) pontja aJapján meszüntették; 

e) ha a feleség ellen férje elhalálozása 
előtt olyan bÜJlJtetőbírósági ítéletet hoztak, amely 
nyugállományú havidíjasnál a nyugdíj elvesz
tését vonná maga után; méltánylást érdemlő 
esetekben azonbirm - kivéve az állam iránt való 
hűségkötelmeibe ütköző büncselekményekért 
törtéIlit elítélés eseteit, - a honvédelmi (bel
ügy) miniszter a pénzügyminiszterrel egyet
értőleg és a miniS'Ztertanács hozzájárulásával az 
özvegy részére az özvegyi nyugdíj törvényes 
mértékének teljes összegéig terjedhető ellátást 
engedélyezhet. 

Az özvegyi nyugdíj megállapítása. 

42. §. 

1. Az özvegyi nyugdíjat a férj nyugdíjának 
megállap~tásánál la 10. és 11. §-ok szerint be
számítható illetmények 50%-ában kell megálla
pítani, illetőleg ha a nyugalmazott állapotban 
elhalt férjnek a nyugdíja ,a fizetés (nyugdíjba 
beszámítható javadalmazás) 50%-ánál ikisebb 
százalékkal állapíttatott meg, ezzel a kisebb szá
zalékáv:al kell megállapítani. 

2. Ha a férjet elhalálozás után a legköze
lebbi magasabb rendfokozatba előlép tették, akkor 
az özvegyi nyugdíjat a legközelebbi magasabb 
rendfokozatnak a nyugdíj megállapításánál be
számítható legalacsonyabb fokú havidíj (havi
zsold) al-apján kell megállapítani. 

3. Azoknak a.z özvegyeknek, akiknek férje 
békében Ibebizonyítottan valamely életvesl'Jélyes 
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üzemben vagy szolgálatban bekövetkezett bal
eset folytán, a baleset időpontjától számítva 
legkésőbben egy éven belül halt meg, valamint 
azoknak az özvegyeknek, akiknek férje már be
töltötte az állandó nyugdíj elérésére megkívánt 
legrövidebb szolgálati időt és a tényleges szolgá
latban vagy utolsó tényleges katonai (csendőr) 
szolgálatból való kiválása után legkésőbb egy 
éven belül bebizonyítottan, a 3. §. b) és ej 
pont jaiban felsorolt egyéb okból halt meg, a 
honvédeImi (belügy) miniszter a pénzügyminisz
terrel egyetértőleg beigazolt rászorultság eseté
ben az, előbbi határozványok szerint kijáró öz
vegyi nyugdíjrut, a nyugdíj 50%-áig terjedhető 
összeggel felemelheti. 

A 10. §-nál a csökkentésekre vonatkozólag 
közöltek az özvegyi ellátásokra is érvényesek. 

43. §. 
Annak a rangosztályba sorolt havidíjasnak 

özvegye és árvái, aki a harctéren az arl'a hiva
tottak részéről neki ideiglenesen vagy véglege
sen adományozott olyan paranesnokságot veze
tett (működési kÖl1t töltött be), mely szervezet
szerűen az övén él magasabb rendfokozatot illet 
meg, ha ez az adományozás szolgálatilag ki volt 
hirdetve és a férj (atya) ez alkalmazás alatt el
esett, vagy bebizonyítottan ez alkalmazás alaJtt 
szenvedett sebesülés (sérülés) következtében halt 
meg, ,az ellátási illetményeket olyan összegben 
kapják, mint amelyek a 42., 47., 54. vagy 55. 
§-ok szerint járnának abban az esetben, ha a 
férj (atya) a legközelebbi magJasabb rendfoko
'laJt legalacsonyabb fokú havidíjának élvezetében 
állott volna. 

44. §. 
Az ellenség előtt elesett vagy az ellenség 
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eliYtt szenvedett sebesülés (sérülés) vagy bebiz0-
nyítottan a hadiszolgálatteljesítés által okozott 
egyéb egészségrontás kövekeztében elhalt olyan 
hivatásos havidíjasok özvegyei és árvái, akik 
az ellenség előtt, illetőleg sebesülésük (sérülé
sük, megbetegedésük) következtében történt el
halálozásuk napjától számítva legkésőbben hat 
hónap alatt a legkörelebbi magasabb rendfoko
zatot rangsorban elérték volna, ellátási illetmé
nyeiket ugyancsak olyan összegben kapják, mint 
amelyek a 42., 47., 54. vagy 55. §-ok szerint 
járnán,ak abban az esetben, ha a fárj (atya) a 
legközelebbi magasabb rendfokozat legalacso
nyabb fokú havidíjának élvezetében állott volna. 

45. §. 

A 42., 43., 44., 47., 54., 55. vagy 56. §-ok 
szerint járó ellátást fel kell emelni olyan kato
nai (csendőr) személyek özvegyeinél és árvái
nál, akik az ellenség előtt estek el, vagy az el
lenség előtt szenvedett sebesülés (sérülés) foly
tán, vagy pedig legkésőbben a békekötéstől szá
mított három éven belill valamely egyéb, be
bizonyitottan a hadiszolgálatteljesítés általoko
zott egészségTontás következtében haltak meg. 
Ezt a felemelést az (önként továbbszolgáló) al
tisztek, rangosztályba nem sorolt havidíjasok és 
a XI-VIII. rangosztályba tartozó havidíjasok 
hátramamdottainál 50%'-ban, a VII-V. rang
osztályba tartozóknál 30%-ban, a IV. rangosz
tályba t3.rtozóknál 25%-ban és a III. vagy ennél 
magasabb rangosztályba tartozóknál 20%-ban 
kell megállapítani: 

46. §. 
A katonai (csendőr) személy olyan özvegye, 

aki az elhlllt férje után az államkincstál'tól járó 
özvegyi nyugdíj án kívül az állammal az érvény-
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ben álló jogszabályok, illetőleg a nyugellátás 
szempontjából viszonosságban álló nyugdíj inté
zetek valamelyikének terhére is résresül özvegyi 
ellátásban, illetőleg, aki az álLamkincstár vagy 
a szóban lévő nyugdíjintézetek valamelyikétől 
járó özvegyi ellátásán kívül az államkincstár 
vagy a. szóban lévő nyugdíjill!tézetek valamelyik-'l 
terhére .a ::.aját alkalmaztatása után is részesül 
nyugdíjban, 1924. évi júbus hó l-étől kezdődő
leg, a részére megállapítható ellátások közül 
csak az egyik ellátást, még pedig a magasabb 
összegüellátást (özvegyi nyugdíj át, vagy nyug
díját) kaphatja meg teljes összegében, míg a 
másik, vagyis a kisebb összegű elláJtásnak (eset
leg ellátáso:knak, özvegyi nyugdíjnak, illetőleg 
özvegyi nyugdíjaknak vagy nyugdíjnak) csak 
az 50%-át kaphatja. 

A tényleges szolgálatban álló nőtisztviselö 
vagy egyéb nőalkalmazott, akI az elhalt férje 
után az államkincstártól, vagy az állp.mmal az 
érvényben álló jogszabályok, illetőleg a nyug
ellátás szempontjából viszonosságban álló nyug
díj intézetek valamelyikétöl özvegy,i ellátásban is 
részesül, az 1924. évi július hó l-étől kezdve, a 
tényleges szolgálatának t:lrtama alatt, az öz
vegyi nyugdíjnak (özvegyi nyugdíjaknak) csak 
50%-át kaphatja. 

Igény özvegyi nyugdíjra 
a házasság felbontása esetében. 

47. §. 

Az a nő, akinek katona (csendőr) személy
lyel kötött házasságát a bíróság jogel'ösen fel
bontotta, igényt tarthat az egyébként megkívánt 
feltételek mellett özvegyi nyugdíjra akkor, ha 
nem ment újból férjhez, ha a házasság felbon
tását kimondó ítéletből kétségtelenül kitűnik, 
hogy a házasság kizárólag a férj hibájáMI 

21 
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bontatott fel és ha a férj tartásdíj fizetésére 
volt kötelezve. 

Az ilyen nő részére - feltéve, hogy más 
igényjogosult özvegy nem maradt hátra és a 
tartásdíj fizetése a volt férj halálával meg
szűnt - a nyugdíjat a férj által a tényleges 
szolgálatban utoljára viselt valóságos rend
fokozatra nézve megállapított havidíj (havi
zsold) alapulvétele mellett - tekintet nélkül 
annak a tartásdíjnak az össZegére, amelynek 
fizetésére a voJ,t férj kötelezve volt, - az öz
vegyi nyugdíj címén különben járó összegnek az 
50%-ában; ha pedig a férj halálakor igényjogo
sult özvegyet is hlagyott hátra - ugyancsak 
tekintet nélkül annak a rtartásdíjnak az össze
gére, amelynek fizetésére a volt férj kötelezve 
volt, - az igényjogosult özvegy részere járó 
összegnek a 60%-ában, az elvált nő esetleg el
vált nők részére együttesen járó özvegyi nyug
díjat pedig az özveg"yi. nyugdíj cÍmén különben 
járó összegnek a 40%-ában kell megállapítani. 
Ha az elvált nó, illetőleg az özvegy rész;ére a 
fentiek szerint megál1apított özvegyi nyugdíjak 
a tartásdíj összeg-ével, vagy az elvált nő, eset
leg elvált nők, illetőleg az özvegy vagyoni vi
szonyaival nem állanak arányban, az illetékes 
miniszter a pénzügymfuJ.iszterrel egyetértőleg 
esetenkint állapíthat ja meg az elvált nő (nők), 
illetőleg az özvegy, részére járó özvegyi nyug
díjnak összegét; aronban az ekként megállauÍt
ható özvegyi nyugdíjnak az összege, illetőleg 
özveg-yi nYUl!díjalmak eR'VÜttes összege az öz
vegyi nyugdíj cÍmén különben járó összeget 
semmiesetre sem haladhat ja meg. 

Az özvegyi nyugdíj élvezetének kezdete. 
48. §. 

Az özvegyi nyugdíj egyenlő havi részletek-
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ben előre fizetendő, tovább ném osztható illet
mény. 

A tényleges szolgálatban, illetőleg nyug
díjazott állapotban elhalt katonai (csendőr) 
személy özvegye részére, az elhalálozás napját 
követő három hónapon át, mindenkor a járandó
ságok esedékességének napján, folytatólagosan 
ki kell fizetni azokat a készpénzjárandóságokat, 
amelyek az elhalt részére ez alatt a három hó
nap alatt járnánaik abban az esetben, ha még 
életben volna. 

Az özvegy;et megillető özvegyi nyugdíj csak 
a férj halálának napját követő negyedik hó 
első napjától kemve jár. 

A fentebb említett három hónapra kfizetett -
összegeket az özvegy abban ~z esetben sem 
köteles visszatérlteni, ha részére özvegyi nyug
díj nem állapíttatik meg. 

A 42. §. 3. pontjának eseteiben a honvé
delmi (belügy) miniszter határozza meg a fel
emelit özvegyi nyugdíj élvezetének kezdetét. 

* 
Ha az özvegyen kívül elvált nő, esetleg nők, 

Vlagy aszülőtlen árvákkal egyenlőknek tekin
tendő árvák is maradtak hátra, az özvegy a 
háromhavi járandóság háromötöd rész;ét kapja, 
a fennmaradó kétötöd .részben pedig az említett 
nők és árvák egyenlő mértékben részesülnek. 
Hu. nincsen özvegy, említettek a 3 havi járandó
ságon egyenlő mérúé~ben részesülnek. 

Az özvegyi nyugdíj élvezetének megszűnése. 

49. §. 

Az özvegyi nyugdíj élveretét meg kell szün· 
tetni: 

a) ha az özvegy meghal; 
b) ha az özvegy férjhez megy; 
e) ha az özvegy egy évnél hosszabb ideig 

~l' 
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tartózkodott Magyarországon kívül, hacsak az 
özvegyi nyugdíj élvezetét erre az idfue részére 
külön nem engedélyezték ; 

d) ha az özvegy magyar állampolgárságát 
elveszti, vagy a magyar állampolgárság mellett 
idegen állampolgárságot is szerez; 

e) ha az özvegy közmegbotránkozást okozó 
erkölcstelen életmódot folytat; 

f) ha az özvegy ellen a büntetőbíróság 
olyan ítéletet hoz, amely nyugállományú katonai 
(csendőr) személyeknél a nyugdíj elvesztését 
vonná maga után; méltánylást érdemlő esetek
ben azonban - kivéve az állam iránt tartozó 
hűség kötelmeibe ütköző bűncselekményekért 
történt elítélés esp.teit - a honvédelmi (belügy) 
miniszter a pénzügyminiszterrel egyetértőleg és 
a minisztertanács hozzájárulásával az özvegy ré
szére az özvegyi nyugdíj törvényes mértékének 
teljes összegéig terjedhető ellátást engedélyezhet; 

.q) ha az özvegy a nyugdíj élvezetéről le
mond, a lemondás tartamára; 

h) ha az özvegyet a büntetőbíróság hat 
hónapnál hosszabb tartamú szabadságvesztés
büntetésre ítéli és az ítélet nem vonja maga 
után a nyugdíj elvesztését, e büntetés végrehaj
tásának tartamára; méltánylást érdemlő esetek
ben a honvédeImi (beJiigy) miniszter a pénz
ii ~inis.zterrel egyetértőleg, metve a miniszter
tanács hozzájárulásával megenged heti, hogy az 
özvegyi nyugdíjat egészben vagy részben erre az 
időre is kiszolgáltassák. 

Az özvegyi nyugdíj élvezetét mindig annak 
a hónapnak a végével kell beszüntetni, amely
ben az erre alapul szolgáló körülmény bekövet
kezett. 

A d) pont esetében - feltéve, hogy az 
egyéb előfeltételek fennforognak - az özvegy 
ismét a nyugdíj élvezetébe lép, ha a magyar 
állampolgárságot megszerzi és más állampolgár-
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!!ága nincsen, mégpedig a megszerzést követő 
hónap elsejétől kezdve. 

Az ej pont esetében a honvédelmi (bel
ügy) mini'szter az özvegyi nyugdíj aJt; ismét folyó
sithatja, ha a nyugdíj élvezetének megszünteté
sére annakidején alapul szolgált ok már nem 
áll fenn. 

Az özvegy uJra férjhezmenése. 

50. §. 

Hivatásos havidijasok olyan özvegyei, akik
nek az özvegyi nyugdíj élvezetét újra férjhez
menésük folytán a 49. §. b) pontja alapján be
szüntették, második férj ük elhalálozása után, 
vagy ha a második férj j el kötött házasságot 
jogerősen felbontották, vagy érvénytelennek 
nyilvánították, ismét előbbi özvegyi nyugdíj él
vezetébe lépnek, még pedig annak a hónapnak 
az elsejétől kezdve, amely a férj halálát, illető
leg a bírói határozat jogerőre emelkedését kö
veti, feLtéve, hogy időközben nem álltak be 
olyan körülmények, amelyek őket az özvegyi 
nyugdíj élvezetéből kizárják. 

Ha az özvegy a későbbi házasságából is 
igényt nyer özvegyi nyugdíjra, vagy az állami 
özvegyi nyugdíjjal egyenlőnek tartott ellátásra, 
akkor csak az utóbbi illeti őt meg; ha azonban 
ez kisebb, mint az előbb élvezett katonai 
(csendőr) özvegyi nyugdíj, akkor részére a kü
lönbözetet a honvooelmi (belügyi) tárca terhére 
ki kell szolgáltatni. 

Ha hivatásos (önként tovább szolgáló) al
tiszt ellátást élvező özvegye újra férjhez megy, 
újabb házasságkötése napjától számított egy 
éven belül nyugdíjigényének az özvegyi nyugdíj 
és hkáspénz kétévi összegével való megváltását 
kérheti. Ha ezzel a jogával nem él, akkor reá 
nézve, ha újból özveggyé lesz, vagy ha házas-
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ságát jogerősen felrontják (érvénytelennek nyil
vánítják), az első és második bekezdés határoz
ványai érvényesek. 

özvegyek végkielégítése. 

51. §. 
Ha tényleges .szolgálat teljesítése iközben el

halt v.alamely katonai (csendőr) személy özve
gyének csak abból az oikból nincsen igénye foly
tatólagos özvegyi nyugd1jra, mert férje még 
nem töltötte be az ehhez megkívánt legrövidebb 
szolgálati időt (40. §. 1. pontja), úgy részére, 
amennyiben valamely kizáró ok (41. §.) nem fo
rog fenn, akkor egyszeri végkielégítést kell fo
lyósítani. 

A végkielégítés összegét a férj által utol
jára élvezett, a ny,ugdij megállapításánál be
számítható ténylegességi illetménye egyévi össre
fl:ének egynegyedeben kell megállapítani, 

Igény nevelési járulékra. 
52. §, 

A hivatásos katona (csendőr) személyek el
látatlan árváinak nevelési járulékra van igé
nyük, ha törvényes sz;ármazásúak, vagy ha őket 
a .szülők utólagos házasságával vagy legfelsőbb 
kegyelemből törvényesí,tették. 

Az a körülmény, hogy a szülök házasságát 
iogerősen felbontották vagy érvénytelennek 
nyilvánították, a nevelési járulékra való igényt 
nem záTja ki, 

Kizárás a nevelési jMulékra val6 igény'ről. 
53. §. 

Az árvának nevelési járulékra nincsen 
igénye: 

a) ha az árva nem magyar állampolgár 

327 

vagy más állampolgársága is van; a magyar ál
lampolgárság megszerzése esetén a nevelési já
rulékra való igény, ha az egyéb előfeltételek 
fennforognak, a megszerzést követő hónap else
jével megnyilik ; 

b) ha az árva ellen atyjának elhalálozása 
előtt olyan ítéletet hoztak, amely nyugállomány ú 
személyeknél a nyugdíj elvesztését vonná maga 
után; méltánylást érdemlő esetekben aZO!l1ban
kivéve az állam iránt tartozó hűség kötelmeibe 
ütköző bűncselekményekért történt elítélés ese
teit - a honvédelmi (belügy) miniszter a pénz
ügyminiszterrel egyetértőleg és a miniszterta
nács hozzájárulásával az árva részére a neve
lési járulék tönrényes mériéknek teljes össze
géig terjedhető ellátást engedélyezhet. 

Az atyátlan árvák nevelési járulékának összege. 
54. §. 

A nevelési járulékot minden atyátlan árva 
részére a 42. §. 1. pontjának első bekezdése sze
rint 'kijáró özvegyi nyugdíj egyötöd ével kell 
megállapíta'l1Í. 

A nevelési járulék megállapításánál azegész 
özvegyi nyugdíjat kell alapul venni akkor is, 
ha a 47. §. értelmében az elhaltnak több házas
ságából származó árvái jönnek tekintetbe. 

* 
Abban az esetben, ha az özvegy kétféle öz

vegYI ellátásban részesül, az árvák nevelési já
ruléká1t csak az egyik, mégpedig az után az öz
vegyi ellátás után lehet megállapítani, lamely 
az özvegy részére teljes összegében fizettetik ki. 

Az árvák nevelési járulékát akkor is az öz
vegyi nyugdíj teljes összegének alapul vétej i) 
mellett kell megállapítani, ha az árvák anyja 
az özvegyi nyugdíjIlJak csak 50%-át kapja abból 
hifoly;ólag, hogy tényleges szolgálatban álló nő-
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tisztviselő, vagy a saját alkalmaztatása után ii:! 
részesül ellátásban. 

A szülőtlen és azokkal egyenlőknek tartandó 
árvák nevelési járulékának összege. 

55. §. 

A szülőtlen árvák részére a nevelési járulé
kot az atyátlan árvák részére meghatározott 
mérték kétszeres összegével kell megállapítani. 

Aszülőtlen árvákkal egyenlőknek kell tar
tani azokat az atyátlan árvákat, akiknek anyja 
(mostoha anyja) özvegyi nyugdíjra bármely ok
ból igényt nem tarthat, vagy az özveg;ri n~~
díj élvezetéből t.artósan vagy átmenetlieg kile
pett, még pedig ez állapot tar1:jamára. 

A 42. §. 3. pontjában említett. valamely ak
ból elhalt katonai (csendőr) személy szülőtlen 
vagy ezekkel egyenlőlrnek ,tartandó árvái l'észére 
a honvooelmi (belügy) miniszter a pénzügy
miniszterrel egyetértőleg, az idézett pontban fel
sorolt feltételek fennforgása esetén, a nevelési 
járulék felemelését engedélyezheti az első bekez
dés szerint járó összeg 50 % -áig. 

* 
úgy az 54., nrint az 55. §. szerinti nevelési 

járuJékot is csökIkenteni kell a 10. §-nál közöl
teknek megfelelően. 

A nevelési járulékot kinek kell kiszolgáltatni. 

56. §. 

A nevelési járulékot az any>ának vagy a 
mostoha anyának; ha azonban az anya vagy 
mostoha anya nem él, vagy pedig nincsen meg
bízva a gyermekek tartás ával és nevelésével, a 
gyáIlUllRk keU !kiszolgáltatni. 

A nevelési járulék élvezetének ',ezdete. 
57. §. 
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A nevelési járulék egyenlő havi részletekben 
előre fizetendő, tovább nem osztható illet
mény, amelynek élvezete az atya halálát követő 
negyedik hónap elsej ével, utószülött gyermekek
nél azonban a születés hónapjának elsej ével kez
dődik. 

* 
A tényleges szolgálatbla.n, illetőleg a nyug

állományban elhalt csendőregyén oly szülőt1en 
vagy aszülőtlen árvákkal egyenlöknek tekin
tendő árvái részére, illetve az özvegyi nyugdíj 
élvezetében állott özvegynek elhalálozása esetén 
az olyan szülőtIen árvák részére, akik tiszteknél 
a 24., legénységi állományú egyéneknél a 17. 
életévüket még nem töltötték be, az elhalálozás 
napját követő három hónapon át, mindenlror a 
járandóságok esedékességének napján, folytató
lagosan ki kell fizetni azokat a készpénzjáran
dóságokat, amelyek 'az elhalt részére ez alatt 

. a három hÓJJap alatt járnának abban az esetben, 
ha még életben volna. 

A három hónapra kifizetett összegeket a 
szülőtlen árvák abban az esetben lSem tartoznak 
visszatéríteni, ha részükre nevelési járulék nem 
állapíttatik me2'. 

A nevelési járulék élvezetének meflszűnése. 

58. §. 
A nevelési iáruJék élvezetét meg kell szűn-

tetni: 
a) ha az árva meghal; 
b) ha az árva házasságra lép; 
ej ha az árva egy évnél hosszabb ideig tar

tózkodott Magy,arországon kívül, hacsak a neve
lési járulék élvezetét er.re az időre külön nem 
engedély.e~llék ; 
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d) ha az árva a magyar állampolgárságot 
elveszti, vagy a magyar állampolgárság mellett 
idegen állampolgárságot is szerez; 

e) ha az árva közmegbotránkozást okozó 
életmódot folytat; 

f) ha az árva ellen a büntetőbíróság olyan 
ítéletet hoz, amely nyugállományú személyeknél 
a nyugdíj elvesztését vonná maga után; méltány
lást érdemlő esetekben azonban - kivéve ,az ál
lam iránt tal1tozó hűség kötelmeibe ütközö bűn
cselekményekért történt elítélés eseteit - a hon
védelmi (belügy) minis:z;ter a pénzügyminiszter
l'el egyetértőleg és a minisztertanács hozzájáru
lásával az árva részére a nevelési járulék tör
vényes mértékének teljes összegéig terjedhető 
ellátást engedélyezhet; 

g) ha a h,avid1jas árvája életénelk 24. évét, 
(önként továbbszolgáló) altiszt árváj a 17. évét 
betölti; olyan altiszti árvák tanulmányainak 
foly;tatása céljából, akik belföldi tan intézeteket 
látogatn,ak és jó előmenetelt tanusítanak, to
vábbá valamely mesterségnek vagy iparnak 
megtanul ása vagy valamely más hivaltásszeru 
keresetre való előkészülés céljából a honvédelmi 
(belügy) miniszter a nevelési járulékot e tanul
mányok befejezéséig (a szükséges tanulási vagy 
előkészülési időre), de semmiesetre sem a 24. 
életéven túl meghagyhatja, illetőleg folyósíthat ja 
aMm r, ha az árva az ,atya elhaIálozása idejé
ben a 17. életévet már betöltötte; 

h) ha az árva már előbb nyert ellátást 
(59. §.); 

i) ha az árvát a büntetőbíróság hat hónap
nál hosszabb tartamú szabadságvesztésbüntetésre 
ítéli és az ítélet nem vonja maga után a neve
lési járulék elvesztését, e büntetés végrehajtá
"ának tartamára; méltánylást érdemlő esetekben 
a honvédelmi (belügy) miniszter a pénzügy-
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miniszterrel egyetél'tőleg és a minis7Jtertanács 
hozzájárulásával megengedheti, hogy a nevelési 
járulékot egészben vagy részben erre az időre is 
kiszolgáltassá~. 

A nevelési járulék élvezetét mindig annak a 
hónapnak végével kell beszüntetni, amelyben az 
erre alapul szolgáló körülmény bekövetkezett. 

A beszüntetett nevelési járulékot, ha az 
egyéb előfeltételek fennforognak, ismét folyó
sítani kell: 

a d) pont alapján történt beszüntetés eseté
ben, ha az árva a magyar állampolgárságot 
megszerzi és más állampolgársága nincsen, még 
pedig a megszerzést követő hónap elsejétől 
kezdve; 

a h) pont alapján történt beszüntetés ese
tében, ha az ellátás megszűnik, vagy ha annak 
értéke az 59. §-ban említett összeg alá száll, 
még pedig annak a hónapnak az elsejétől 
kezdve, amelyben ez bekövetkezik. 

Az e) pont esetében a honvédelmi (belügy) 
miniszter a nevelési járulékot ismét folyósít
hatja, ha a nevelési járulék élvezetének meg
szüntetésére anrnak idején alapul szolgált ok már 
nem áll fenn . 

Az ellátás fogalma. 
59. §. 

Úgy az atyátlan, mint a szülötlen árvát 
ellátottnak kell tekinteni a következő esetekben, 
ha az árva: 

1. a közszolgálat valamely ágában, vagy a 
magán szolgálatban pénzbeli vagy természetbeni 
javadalmazással egybekötött alkalmazást nyer, 
de csak abban az esetben, ha ennek a pénzbeli 
.iavadalmazásnak összege vagy a természetbeni 
javadalmazásnak az éI'ltéke a havi 32 pengöt el
éri vagy meghaladja, ha azonban az említett 
összegnél maga$bb Qs~ega nevelési j8..r1,llékot 
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állapítottak meg, azt a fentebb említett jövede
lem összegével csökkenteni ke II ; 

2. kolostorba vagy zárdába lép, kivéve az 
olyan apácazárdába való belépést, mely nevelés
sel vagy betegápolással foglalkozik; ha valamely 
papnevelőintézetbe felvétetIk. vagy valamely ál
Lami fönnhatóság alatt álló nyilvános nevelő-, 
képző- vagy ellátási intézetbe díjmentes (alapít
,rányi) helyen elhelyeztetik ; ha az árva vala
mely katonai nevelő- Vlagy képzőintézetben van 
díjmentes (alapítványi) helyen elhelyezve, akkor 
a nevelési járuléknak az elhelyezés idejére eső 
részleteit ,az elhelyezés költségeinek részbeni 
fedezésére igénybe kell venni; 

3. valamely másféle oly alapítványt (jára
dékot) nyer el, melynek értéke az 1. pontban 
említett összeget eléri vagy meghaladja; 

4. valamely ipar, vagy önálló vállalkozást 
kezd. de csak akkor, ha tiszta jövedelme az 1. 
pontb'ln említetzt összeget eléri vagy meg
haladja; 

5. ha tényleges ikatonai (honvéd, határőr, 
folyamőr, csendőr) szolgálatba lép. 

A 2. és 3. pontok eseteiben a nevelési járu
!ékot nem kell beszüntetni, illetőleg az említetJt 
költségek fedezésére nem kell igénybe venni, ha 
az alapítvány családi természetű. 

Az iskolai és tanulmányi ösztnödíjakat 
összegükre való tekintet nélkül - nem lehet el
látásnak teikinteni 

Az őzvegll kötelessége az árvák kal szemben. 

60. §. 
Minden özvegy köteles nyug-díjából és az 

árvák részére netalán megállapított nevelési já
rulékokból mindazokaJt .'lZ ellátatlan gyermeke 
ket, akik az után a férj után maradtak vissza, 
akinek szolgálatteljesítésén alapszik az ö ellá-
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tási igénye, az 58. §-ban említett időpontokig 
eltartani és neveltetni, akár a saját, akár pe
dig férjének halál folytán megszűnt valamely 
házasságából származó mostoha gyermekei azok. 

Ha valamely özvegy ezt a kötelességét nem 
teljesíti, vagy ha az özvegy és a gyermekek kö
zös háztartása más okokból megszűnik és a 
gy:ermekek ellátása tekintetében a gyámmal bé
kés megegyezést elérni nem · lehet, akkor a 
gyámhatóság elrendelheti, hogy .a gyermekek ne
velési járulékát, esetleg az özvegyi nyugdíj egy 
részét is - azonban legfeljebb egyharmadát -
a gyámhatóság által kirendelt gyámnak szolgál
tassák ki. 

Árvajámdék odaítélése. 
61. §. 

Atyátlan, továbbá szülőtlen és az utóbbiak
kal egyenlőknek tartandó olyan árvák részére, 
akik életévük 24., illetőleg 17. évét már betöl
tötték, de sinylődők vagy nyomorékok, vagy va
')amely tartósan költséges kezelést igénylő be
tegségben szenvednek .és minden esetben telje
sen mun,ka- és keresetképtelenek és ezenfelül 
vagyontahnok, a honvédelmi (belügy) miniszter 
a pénzügyminiszterrel egyetértőleg e körülmé
nyek tartamára árvajáradékot engedélyezhet. 

Az árvajáradék kezdetét esetről-esetre, ösz
szegét pedig annak a nevelési járuléknak a tel
jes összegével kell megállapí,tani, amelyre az ár
vának igénye lenne abban az esetben, ha még 
nem töltötte volna be a ,,24., illetöleg 17. életévét. 

II. LAKASPÉNZ. 
62. §. 

A jelen törvény alapján nyugdíjat élvező 
özvegyeknek lakáspénzre is van igényük. 

Az 1934. évi május hó l-től járó lakáspénz 
összt>gét az alábbi kimutatás tünteti fel: 



KImutatás 

a csendőrség tagjainak özvegyeit az 1934, évi május hó 1-jétöl kezdve me gillető lakbérekről 
IlakáspénzekrőJ), 

akkor a lakbér Ilakáspérrz) 

Ha az ellátásban az I, I a II, I 8 Ill, I a IV I az V, I a VL 
részesül ő özvegynek lakáspénzosztály.ba tartozó helyeken 

férje a tényleges 

'~I f I ~I fl' ~I fl' ~I ~[I' ~~I fl' ~I aS ... 
szolgálatban ~~~ ~~ ~~~ ~~ L~~ ~c.. I Q.)F-1 ~;;: ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ tIL"" ~ ~~ bJJd ,s,.-: OIJ., 

utoljára volt Q)~ .Q~to CI)~ .o.g; ~ ~~ ".t~ ~" "IVb(j :g ~t:IJ ~ ~~ -o 
.CI 

p e n It ő 

altábornagy I 344'40 114-80 309'90 103'30 27540 9180 240'90 80'30 20670 68'90 172'20 57"40 
tábornok ~ 316'80 10560 285'- 95'- 253'20 84'40 221'70 7390 189'90 63'~0 158'40 5280 
ezredes ~ 261'60 87'20 235'50 78'50 209'40 6980 183'- 61'- ' 156'90 5230 130'80 4360 
alezredes aS 234'- 78'- 210'60 7020 187'20 '6240 16380 5460 140'40 4680 117- 39'-
őrnagy ... 20670 68'90 1~5'70 61'90 165'30 5510 144'60 4820 12390 ,4130 103'20 3440 
százados " 16530 55'10 14w80 49'60 132'- 44'- 115'50 3850 00'- S3'- 82'50 2750 
főhadnagy 

aS 12390 41'30 III 60 S720 99- 33 - 86'70 2890 7440 24~80 61"80 20'60 - .. 
hadnB"Y. zászlós '" 11010 3ö'70 99'-, 33- 88'20 29'40 77'10 25'70 66- 22'- 54'90 18'3' 
aJhadnaL!Y. 

",-- ---- ---- -- -

tiszthelyettes ul 82'50 27'50 7440 2480 66- 22'- 57'60 19'20 49'50 16'50 41,10 13'70 
törzsőrmester. 

..,------------------------

örmester 68'70 22'90 61'80 20'60 54'90 1830 48'- 16'- 41'10 13'70 34'20 1140 
csendőr, 

------~-----
, 10'10 I próh8cspndllr 60'60 20'20 54'60 18'20 48'30 16'10 4230 14'10 36'30 12'10 3030 

... Az 1931 : XXVI. tc. hatálybalépésének idöpontjában érvényben volt 4,(}(}()/1928, M, E, szá-mú 1'endelet 
~ szerint járt kisebb összegű lakbéreknek (lakáspénzeknek) fUi/o-a, 
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Hogy >az egyes lakáspémosztályokba mely 
helységek tartom~, azt a 20. szaJkasznál kö
zöltük. 

Az özvegy részére a lakáspé=t rumak a la
káspénzosztálynak megfelelően ikell megállapí
tani, amely lakáspénzosztályba tartozik az a vá
ros (község), amelyben az özvegy a .tényleges 
szolgálatban elhalt férjének elhalálozása napjá
tól számított egy éven belül véglegesen tényleg 
letelepedett. A letelepedést (oda kölrtözést) és 
annak .napját helyhatósági bizonyítvánnyal kell 
igazolni. 

Ha a tiszti férj utoljára a III. vagy ennél 
magasabb, a legénységi állományba tartozó férj 
pedig a IV. vagy ennél magasabb lakáspénz
osztályba tartozó állomáshelyen teljesített utol
jára szolgálatot, az özvegy részére járó lakás
pénzt az utolsó állomáshely szerint kell meg
állapítani aikkor is, ha valamely magasabb la
káspénzosztályba tartozo helységben telepedett 
le véglegesen. 

Ha az elhalt férj tény;eges szolgálatának 
tartama alatt természetben kapott lakást és a 
tényleges szolgálatának tartama alatt bekövet
kezett elhalálozásának időpontjában ilyen lakás
ban lakott, az özvegy :részére a természetbeni 
lakásból kiköItözése napjától kezdve az elhalá
lozás napját követő lakbérnegyed végéig annak 
a lakáspénznek arányos részét (egy napra egy 
harmincadrészt számítva) kell folyósítani, amely 
az elh,alt férjet a tényleges szolgálat tarlama 
alatt utoljára megillette volna abban az eset
ben, ha nem lakott volna természetbeni lakás
ban. Ha az özvegy a természetbeni lakásból a 
férje elhalálozásának napját követő lakbérév
negyed letelte után költözik ki, a kiköltözése 
napjától kezdve annak a lakbérévnegyednek vé
géig, amelyben a természetbeni lakásból kiköl-
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tözött, az özvegyet megillető. lakáspénznek 
aránylagos részét kell fizetni. 

63. §. 

A lakáspénzt havi előzetes részlffiJekben kell 
kiszolgáltatni; annak élvezete a férj elhalálozá
sának napját követő második lakbérnegyedtől 
kezdődik és annak a laikbérnegyednek a végével 
szűnik meg, amelyben az özvegy.i nyugdíj élve
zete megszűnik. 

* 
Az özvegy részére a férj halálát követő 

lakbérnegyed végéig folytatólagosan ki ..kell 
fizetni azt a lakáspénzt, amely az elhalt férj 
részére ez alastt az idő alatt járna abban az 
esetben, ha még életben volna. 

Ha az elhalt férj után az özvegyen kívül 
ellátás.ra igényjogosult elvált nő, esetleg nők, 
vagy szülőtlen árvával egyenlőnek tekintendő 
árvák is maradtak hátra, az előbbi bekezdés
ben említett lakáspénznek háromötöd részét 'az 
özvegy kapja, a fennmaradó kétötöd részen pe
dig az említett nők és a szülőtlen árvák egyenlő 
mértékben osztoznak. 

Ha az elhalt férjnek nincs özvegye és utána 
ellátásra igényjogosult elvált nő, esetleg nők, 
vagy szülőtIen árvával egyenlőnek tekintendő 
árvák vagy az említett nők és említett árvák is 
maradtak hátra, a szóban levő lakáspénzen az 
említettek egyenlő mértékben osztoznak. 

64. §. 

A férjétől törvényesen elvált és ellátásban 
részesülő nő az 1934. évi május hó l-től kezdő
dőleg az özvegy részére járó lakáspénznek felére 
tarthat igényt. Ha a férj után ~vegy és ellá
tásra jogosult elvált nő (nők) maradt hátra, az 
özvegy és az elvált nő (nők) az özvegyi nyug-
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díj megooztásának arányában az özvegy részére 
járó lakáspénzen osztozik. 

III. TEMETÉSI JA'RULÉK. 
65. §. 

Törvényes özvegyi ellátást élvezett minden 
elhalt özvegy után temetési járulék jár azokn~k, 
akik az elhaltnak gyógykezeltetéséről és eltemet
tetéséről gondosgodtak. 

A temetési járuléknak az összege az elhalt öz
vegynek az elhalálozás hónapjában járt havi öz
vegyi nyugdíjnak a kétszerese. 

NEGYEDIK FE'JEZET. 
Házasságon kivül született gyermekek, felmenő 

ágbeli rokonok és szülötlen testvérek. 

Nevelési járulékok házasságon kívül született 
gyermekek részére. 

66. §. 
A 3. §-ban felsorolt okok valamelyikéből el

halt hivatásos katonai (csendőr) személyek házas
ságon kívül született ellátatlan gyermekeinek ne
velési járulékra van igényük, ha: 

a) az lapaságot a bíróság megállapította lVagy 
azt az atya bíróságon kívül elismerte; 

b) az atya a gyermek létfenntartásához 
hozzájáruIt; 

e) a gyermek létfenntartása nevelési járulék 
nélkül veszélyeztetve volna és 

d) az !i3. ~-ban említett kiiál'ó okok egyike 
sem forog fenn. 

Ha az atya a gyermek létfenntartásához nem 
járult hozzá, a nevelési járulékot méltánylást ér
demlő esetekben a honvédelmi (belügy-) minis~~ 
ter ,a pénzügyminiszterrel egyetértőleg engedé
Jyezheti. 

22 
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A nevelési járuJékot - törvényes és törvé
nyesített gyermek ellátási igényeire való !tekintet 
nélkül - a házasságon kivül sz~le~ett atyátla!l 
gyermekek részére ugyanolyan mertékben kell ilu
szolgáltatni mint az atyátlan törvényes gyerme
kek (54. §.) részére, a há2lasságon kívül született 
szülőtlen gyermekek részére pedig" m~nt a szülőt
len törvényes gyermekek (55. §.) reszere. 

A nevelési járulék élvezetének kezdetét eset
ről-esetre kell megállapítani, a beszüntetés tekin
tetében az ' 58. §. határozványait kell értelem
szerJlen aLka,lmazni. 

Felmenő ágbeli rokonok és szülőtlen testvérek el
látása. 

67. §. 

HI8I valamely hivatásos katonai (csendőr) sze
mély a 13. §-ban felsorolt okok valamelyikéből halt 
meg és utána ellátásra jogosult özvegy (volt fele
ség) vagy ilyen árvák n~m, marad tak, . akkor, la 
felmenő ágbeli rokonok, reszere, ~mennpben, le,t
fenntartásuk az elhalttól kapott allando segltseg 
nélkül bebizonyítotúan ve'szélyeztetve lenne és rá
sz~rultságuk és kere~etképt~le!lségük i?,az,?lva 
van a ihonvédelmi (belugy) tmmlszter a penzugy
miniszterrel egyetértőleg járadékot ítélhet oda. 

68. §. 
A m. §-ban említett előfeltételek mellett a 

szülőtlen testvérek részére is odaítélhet a hon
védelmi (belügy) ' miniszter a pénz~~iszt~rel 
egyetértőleg járadékot akkor, ha eletük 24., ,Ille
tőleg 17. évét még nem töltötték be. E k?;hat~rok 
átlépése után a szülőtlen testvérek a Jaradekok 
odaítélésénél cswk lIima további feltétel mellett 
jönnek tekintetbe, ha sínylődők vagy n~om?r~kok..' 
vagy valamely tartósan költséges ikezelest 1genylo 
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betegségben szenvednek és minden esetben telje
sen munka- és keresetképtelenek. A jelen 1örvény
ben az ellátási Hletmények éivezetéből való kizá
rásra nézve megállapított feltételeket la. felmenő 
ábeli rokonoknál és aszülőtlen testvéreknél ér
telemszerűen rolJkalmazni Ikell. 

Az odaítélésnél az említett személyeket a kö
vetkező sorrendben kell tekintetbe venni: szülők, 
szülőtlen testvérek, nagyszülők, dédszülők. 

A járadék összege. 

69. §. 

A jáJ.1adék összegét esetről-esetre kell meg
állapítani, ez azonban nem haladhat ja meg: 

felmenő ágbeIi rokonok részére egyenként az 
özvegyi nyugdíj egyharmadát, összesen annak 
felét, 

szülőtlen testvérek részére \eg-yenként az öz
vegyi nyugdíj egyötödét, összesen annIlik felét. 

A felmenő ágbeli rokonok vagy szülőtlen test
vérek 'részére a járadékok 'csak olyan legmagla
'sabb összegekig terjedőleg áIlapíthatók meg, hogy 
azok Ili házasságon kívül született gyermekek ne
taláni nevelési járulékáv,al együtt az özvegyi 
nyugdíj másfélszeresét ne haladják meg. 

Az olyan felmenő ágbeli rokonok és szülőtlen 
testvérek járadékai, akik az elhalttal nem éltek 
közös háztartásban, ezen felül nem Ihaladhatják 
meg azt az összeget, amellyel' őket az elhalt állan
dóan segítette. 

A járadék élvezetének kezdete és tartama. 

70. §. 

A járadékot a felmenő ágbeli rokonok és 
olyan szü!őtlen testvérek részére, akik a 67. §-ban 
említett 'korhatárt átlépték, rászorultságuk é$ 

2:1' 
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keresetképtelenségük tartamáro, egyéb szülőtlen 
testvérek részére pedig rászorultságuk tartamára 
kell kiszolgáltatni, de legkésőbb 24., illetőleg 17. 
életévük betöltéséig vagy korábbi ellátásukig. 
(59. §.) 

A járadék élvezetének kezdetét esetről-esetre 
kell megállapítani; a beszüntetés tekintetében a 
49. és 58. §-ok határozvány:ait kell értelemszerűen 
alkalmazni. 

ÖTöDIK FEJEZgT. 

Vegyes, átmeneti és záró határozványok. 

71. §. 
A csendőrség olyan tagjairuak, valamint ezek 

olyan hátrahagyottainak ellátása tekintetében, 
akik az 1912 :LXV. törvénycikk alapján az 1934. 
évi január hó l-én már ellátásban részesültek, az 
1912:LXV. törvénycikk hatálya alá tartozó alkal
mazottakra vonatkozólag mindenkor érvényes el
látási szabályokat kell alkalmazni. 

72. §. 
A nyugdíjjárulékokból (19. §.) a honvédelm~ 

miniszter 'kezelése é'S elszámolása alá helyezendo 
alapot kell létesíteni, amely a tényleges és nyug
állományú havidíjasok és altisztek és ezek csa
ládjai jóléti intézményeinek léte'sítésére, előmoz
dítására és támogatására szolgálnak. 

* 
A csendőregyénektől levont nyugdíjjárulé

Ikokból a beli.igyminiszter kezelésében és elszámŰ" 
lásában külön csend őrs égi nyugdíjjárulék-alap lé
tesült, az e szakaszban közölt rendeltetéssel. 

73. §. 
A hadsereg leszerelésének tartama alatt a 

polgári pályán való elhelyezkedés céljából iIIeték-
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nélküli 'szabadságon vagy a rendelkezési állomány
ban töltött időnek legfeljebb egy évig terjedő ré
szét be kell számítani. -(6. §.) 

74. §. 

A család ellátása tekintetében az ellenség 
előtt eltűnt &zemélyeket az ellenség előtt elesett ka
tonai (csendőr) személyekkel, az egyébként eltűnt 
é'S fel nem található személyeket pedig az elhalt 
katonai (csendőr) személyekkel kell egyenlőknek 
tartani. Az egyéb törvényes előfeltételek fennfor
gása esetén tehát 'a hozzátartoz6k részére azokat 
az ellátási iIIetményeket kell folyósítani, amelyek 
az eltűntnek tényleg bekövetkezett elhalálozása 
esetében e törvény 'Szerint járnának, még pedig az 
eltűnést követő hónap elsejétől kezdve mindaddig, 
amíg ,az eltűnt ismét előkerül, hacsak az ellátási 
illetményeket e törvény határozványai szerint 
nem kell már előbb beszüntetni. 

A kiszolgáltatott ellátási illellményeket egé
szen vagy részben cSaJk akkor és annyiban kell 
visszafizetni, ha és amennyiben laz eltűnt és hozzá
tartozói ugyanarra az időre másféle illetménye
ket kaptak. 

75. §. 

Állandó ellátást élvező hivatásos klatonai 
(csendőr) egyének részére, gazdasági önállóságuk 
előmozdítása céljából, a pénzügyminiszterrel 
egyetértőleg rendeleti úton megállapítandó fel
tételek mellett, a megállapított törvényszerü nyug
díj két évi összegéig terjedhető kamatmentes 
nyugdíjelőleget lehet engedélyezni, .a 'kincstár ér
dekeinek feltétlen biztosítása mellett. 

Ezen előleget a megállapított nyugdíj 'havi 
összegének legalább egyharmadát kitevő havi 
részletekben kell visszafizetni. 
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A jelen törvény 76. §-ának korlátozó rendel
kezéseit ezen nyugdíjelőlegek !behajtása tekinteté
ben nem lehet ,alkalmazni. 

Akinek nyugdíja bárminemű előjegyzett tar
tozással meg van terhelve, az nyugdíjelőleget 
nem kaphat. 

* 
E törvényszakasz végrehajtását az 1930. évi 

20. számú Honvédségi Közlönyben 56.813/4.-1930. 
szám aldt közzétett körrendelet szabályozza. 

A nyugdíjelőleget a !belügyminiszter meghall
gatásával csendőregyének részére is a honvédelmi 
miniszter engedélyezi a pénzügyminiszter által 
e célra rendelkezésre bocsátott - a honvédelmi 
minisztérium által kezelt - összeg terhére. 

A fent hivatkozott körrendelet VII. szakaszá
ban foglaltak értelmében nyugdíj előleg iránti ké
relmek 1930. október hó 16-ika óta nem terjeszt
hetök elő. 

76. §. 

1. Az e törvény alapján járó ellátási illetmé
nye!kre vezethető bírói végrehajtási és biztosítási 
intézkedések tekintetében az érvényben levő 
végrehajtási jogs:Dabályok irányadÓlk, amennyiben 
ez a törvény különös rendelkezéseket nem tartal
maz. 

2. A temetési járulékot csak temetési költsé
gek fejében és csak az összeg egyharmadának ere
jéig lehet végrehajtás ,alá venni vagy !biztosítási 
intézkedések tárgyává tenni. 

3. A végrehajtási és 'biztosítási mtézkedések 
szempontjából egy tekintet alá esik: 

a) a lakáspénz alakbérrel ; 
b) az árvajáradékok (61. §.), a ihá:Dasságon 

kívül született gyermekek nevelési járulékai 
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(66. §.) és a szülőtlen testvérek járadékai (68. §.) 
a törvényes gyermekek nevelési járulékaival ; 

e) a felmenő ágbeli rokonok járedékai (67. §.) 
az özvegyi nyugdíjakkal. 

4. A végrehajtás alól való mentesség tekinte
tében a rokkantak ellátási és élelmezési illetmé
nyei al,att csak a rokkantházi ellátásban részesülö 
személyek illetményeit (rokkanthavidíjat, rok
kantzsoldot, lakáspénzt, sérülési pótdíjat kell él'
tem. 

5. A végrehajtáJs alól teljesen kivett összeget 
az illetmények végrehajtás alá eső részének kiszá
mításánál is figyelmen kívül kell hagyni. . 

6. Az előző rendelkezések alkalmazását a ko
telezett és a hitelezők között létrejött valamely 
megegyezés sem ki nem zárhatja, sem nem korlá
tozhatja. Engedményezés, utalványozás, elzálog0-
sítás vagy más jogügylet útján tett minden olyan 
intézkedés, amely e rendelkezésekkel ellenkezik, 
jogilag érvénytelen és ennélfogva ilyen alapon 
levonások sem eszközölhetők. 

77. §. 
1. Követeléseknel{ közigazgatási úton való be

hajtása tekintetében az erre nézve érvényben levő 
szabályok irányadók, ,amennyiben ez a törvény 
különös rendelkezéseket nem tartalmaz. Engedmé
nyezésen, utalványozáson, elzálogosításon, vagy 
más jogügyleteken alapuló levonások nem tekint
hetők közigazgatási úton való behajtásnak. 

2. A lakáspénzt, a sérülési pótdíjakat, teme
tési járulékot nem lehet követeléseknek közigaz
gatási úton való behajtására igénybe venni. 

3. A 76. §. 3. b) és c) pont jainak rendelke
zései ra közigazgatási úton való behajtásnál 'is al
kalmazást nyernek. 

4. A hátramaradottak ellátási díj aiból köz-
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igazgatási úton behajthaltók ,az ezeknél az ellátási 
díjaknál, valamint családi illetményeknél előállott 
túlélvezmények; a családi illetményeknél előállott 
túlélvezményeket azonban csak az illető személyek 
részére utólag odaítélt ellátási díjaknak az e túl
élve~mények idejére eső részleteiből lehet behaj
tani. 

78. §. 

A szolgálatképtelenséget és a keresetképte
lenség faká,t felülvizsgálat útján ánapítják meg. 

79. §. 

Az 1918. évi november hó l-től a jelen tör
vény életbelépése napjáig (1921. VIII. 1.) a 'had
sereg létszámának apasztása érdekében, az 1875. 
évi LI. t.-c. rendelkezéseinek 'meIIőzésével elren
delt nyugállományba helyezések é,rvényesek. 

80. §. 

A nyugállományú katonai egyének azokért a 
katonai büncselekményekért, valamint általában a 
katonai fölé- és alárendeltségi viszonyba ütköző 
azokért a büntetendő magatartásokért, nemkülön
ben mindazokért a 'fegyelmi kihágásokért, amelye
ket katonai egyenruhában követnek el, azok a 
nyugáIIományuak pedig, akik ebben a minőségük
ben a 84. §-ban említett a~kalmaz~sban áll~nak, 
valamint mindazok az egyeb szemelyek, akIk a 
hivatásos egyénekével azonos illetmény-szabály
zatokon nyugvó ténylegességi illetmépye}<et é~~ez
nek mindenkor és minden cselekmenyert (Jove
déki kihágások kivételével) a .kJatonai büntető
bÍIláskodás illetőleg fegyelmi fenyítő hatalom 
alatt álIan'ak. Fegyelmi fenyítő hatalom al~út 
állanak továbbá a 84. §-ban említett alkalmazas
ban nem álló nyugállományú katonai egyének is 
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a katonai szolgálati szabályoknak a !katonai 
parancsnokságokkal és haJtóságokkal való írásbeli 
érintkezés alkalmával történt áthágása, valamint 
a jelentkezési szabályok meg nem tartása, végül 
a katonai egyenruhának az idevonatkozó szabá
lyok által meg nem engedett viselése miatt. 

81. §. 

Az e törvény szerint kijáró katonai (csendőr
ségi) ellátást a honvédelmi (belügy) miniszter írtéli 
oda és intézkedik az ellátási díjak beszüntetése 
iránt is. 

82. §. 

Az 1875: LI. törvénycikk 12., 1.13., 63., 64., 65. 
és 66. §-aiban felsorolt alkalmazásokban az e tör
vény életbelépéséig eltöltött időt a nyugdíj meg
állapításánál úgy kelI számítani, mint eddig. Az 
ilyen 'Bzolgálati időnek a jelen törvény 10. § .. a 
alapján való felemelt beszámításának azonban 
helye nincsen. 

• 
Az 1875: LI. törvénycikknek e szakaszbam idé

zett §-aia katonai iskolákban tanári vagy oktató
tiszti minőségben, továbbá a térképezésnél töltött 
szolgálatokra és a behajózás idejére stb. vonat· 
koznak. E swlgálataknak minden 12 hónapja 16 
hónapnak számít. 

83. §. 

A sebesülési pótdíjak helyett a jelen törvény 
életbelépéséig odaítélt személyi pótdíjakat e tör
vény határvzványai tekintetében egyenlőknek kell 
tartani a sérülési pótdíjakkal. 

Az ilyen 'személyi pótdíjlakat azonban be kell 
szüntetni, ha ugyanazokért a fogyatkozásokért e 
törvény szerint sérülési pótdíj,at ítélnek oda. 
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84. §. 

E törvény a kihirdetése napját 'követő hónap 
elsején lép életbe és határozmányait laz állami 
közigazgatás más ágazatainál alkalmazott hiva
tásos katonaszemélyekre és azok hátramaradot
taira is alkalmazni kell. 

* 
Az Országos TÖl'vénytárban kihirdettetett 

W21. július 28-án. Hatályba lépett 1921. augusz
tus hó l-én. 

85. §. 

E törvényt a honvédelmi (csendőrségre 
néme a belügy-) miniszter hajtja végre, aki az 
érdekelt minismerekkel egyetértően jár el. 

II. 

Próbaesendőrök ellátása. 

Az 1929. évi XV. törvénycikk a m. kir. honvédség 
legénységi állományú egyéneinek és az ily egyének 

hátmmaradottainak ellátásár6l. 

1. §. 

Az 1921 :XXXII. tJörvéllycikkbem nem emlí
tett m. kir. honvédségi legénységi 'állományú egyé
nek (próbacsendőrök) , nemkülönben ezek özve
gyeinek és árváinak ellátása tekintetében - ar. 
alábbi eltérésekkel - az 1921. évi XXXII. tör
vénycikknek a határozmányai nyernek alkalma
zást. 

Az 1921 :XXXII. törvénycikkben nem említett 
legénységi állományú egyének (próbacsendőrök) 
és ezek hátramaradottaik az ellátás szempont
jából az 1921:XXXII. törvénycikkben 'említett le
génységi állományú egyénekkel és hátramaradot
taikkal esnek egy tekintet alá. 

Az 1921 :xxxn. törvénycikk 2. §"ánlllk b) és 
c) pont jaiban, továbbá a 4., 8., 19. és 72. §-aiban, 
végül 40. §-ának 4. pontjában foglalt határozmá
nyok az 1921 :XXXII. törvénycikkben nem emlí
tett legénységi állományú egyénekre, illetőleg 
ezek hátrahagyottaira nem nyerhetnek alkalma
zást. 

Az 1912 :XXXII. t.-e.-ben nem említett azok
nak az egyéneknek (próbacsendőröknek) , llIkiknek 
beszámítható szolgálati ideje (természetesen a be
számítható katonai szolgálati idővel együtt) a 'ki
lenc évet és hat hónap~t meghaladja, állandó ell á
tásl1a van igényük 'abban az esetben, ha nyugállo
mányba helyeztetnek és ha a tényleges szolgálat 
alatt önhibájukon kívül tartósan szolgálatképtele
nekké, azaz 18 'katonai (csendőrségi) szolgálatra 
egys7Jersmindenkorra alkalmatlanokká váltak. 

A fentemIített azoknak az egyén eknek, akik
nek beszámítható szolgálati idejÜ!k a kilenc évet 
és hlllt hónapot nem haladja meg, végkielégitésre 
van igényük I8bban az esetben, ha valóságos húsz 
havi tényleges szolgálati idő után önhibájukon kí
vül tartósan szolgálatképtelenekké, azaz katonai 
(csendőrségi) szolgálatra egyszersmindenkorl1a 
al'kalma.tlanokká váltak. 

V égkielégítésre van igényük a fentemlített 
azoknak az egyéneknek is, 'akiket az 1921 :XLIX. 
törvénycikk 8. §-ában megkívánt valósággal eltöl
tött 12 évi szolgálati kötelezettség letelte után a 
tényleges szolgálat kötelékéböl saját kéremükre 
elbocsátanak. 

Azoknak a fentemlített egyéneknek, a:kiket a 
kötelezettség letelte előtt bocsátanak el saját iké
relmülcre a tényleges szolgálat kötelékéből, to
vábbá azoknak, akik húsz hónapnál kevesebb 
valósággal eltöltött szolgálati idő után válnak 
tartósan szolgálatképtelenekké, - amennyiben 
az utóbbiak nem esnek az 1921 :XXXII. törvény-
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cikk 3. §-ában foglalt rendelkezések alá - ell á
tásra nincsen igényük, s az ily egyének az 
1921:XXXII. törvénycikk 9. §-a alapján sem ré
szesÍit.hetők ellátásban. 

A jelen §. alapján végkielégítésre jogosult 
egyének végkielégítését a tényleges szolgálat 
utolsó hónapjában járt, nyugdíjba beszámítható 
iIletmények alapulvétele és pedig: 

a) azoknál, akik szolgálatképtelenség miatt 
váltak ki a tényleges szolgálat kötelékéböl 

valósággal eltöltött húsz hónapnál több, de két 
évnél kevesebb beszámítható szolgálati idő esetén 
az említett iIletményeknek hat havi összegével, 

két évnél több, de öt évnél kevesebb beszámít
ható szolgálati idő esetén az említett iIletmények 
tizenkét havi összegével, 

öt évnél több, de kilenc évet és hat hónapot 
meg nem haladó beszámítható szolgálati idő ese
tén az említett iIletmények 'huszonnégy havi .,z
szegével; 

b) azoknál, akik a valóságban eltöltött tizen
két évi szolgálati <kötelezettség letelte után_váltak 
ki a tényleges szolgálat kötelékéböl, az említett 
illetmények harmichat havi összegével egyenlő 
összegben kell megállapítani. 

Az 1921 : XXXII. törvénycikkben nem említett 
legénységi állományú egyéneknek az 1922, évi de
cember hó 31-ike előtt katonai szolgál'atban eltöl
tött idejét - tekintet nélkül annak esetleges meg
szakítására - az 1921 : XXXII. törvénydkk ren
delkezései szerint kell számítani. 

A jelen §. alapján állandó ellátásI"a igény
jogosult egyéneknek lakáspénzre is igényük van; 
a lakáspénz mérve szempontjából a m. kir. csend
örökkel esnek egy tekintet alá. 

A jelen §. aJ,apján a tényleges szolgálat köte
lékéből végkielégítéssel elbocsátott egyének hozzá
tal'ltozói ellátásra igényt nem taI'thatnak. 
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Ha a jelen szakasz alapján végkielégített 
egy:ént a~ á,llami polgári, vagy ezzel egyenlőnek 
!~kl,nte~do, Ille!ve azz~l a nyugellátás szempont
JalJ;ól, vIs~on~ssa&,ban alló. tényleges szolgálat kö
tel~k~?e lsme~ VI~SZaVeSZIk, a végkielégítés előtt 
eltoltott szolgalati idejét a nyugellátás szempont
já!>?l még abban az esetben sem lehet beszámí
tam, ha a végkielégítés visszafizetése felajánl
tatnék. 

A jelen §-ban említett egyén eknek az 1921 
~v~ XXXII. törvénycikk 23. §-ának a)-g) pont-~ 
J~I~a;n f,els?rolt esete~ben ugyanolyan összegű sé
r.l!lesl po.tdlJra van igenyük, mint az 1921 :XXXII. 
torv,ényclkkben említett legénységi állományú 
egyeneknek. 

A sérülési pótdíj végkielégítés 'tárgyát nem 
képezheti, ezt végkielégítés esetén is tovább kell 
folyósítand. 

A jelen §-ban említett azoloat az egyéneket 
a}<~~ a tényleges szolgálat vagy állandó ellátásba~ 
!et,ük alatt elmebetegek lettek, s kórházi ápolást 
tgenyelnek, .a loato~ai yagy polgári elmegyógyinté
zet harmadIk osztalyaban, vagy valamely nyilvá
nos jellegű magángyógyintézetnek (szanatórium
nak), e,zzel 'az osztállyai egyenlőnek tekintendő 
osztalyaban kell elhelyezni. Az 1921 :XXXII. tör
;rénycikk 39. §-ában foglalt rendelkezéseket az 
Ilyen egyénekre is megfelelően alkalmazni kell. 

2. §. 

Próbacsendőrökre nem vonatkozik. 

3. §. 
, , Azo}<r,a ::; kérdésekre nézve, amelyek az el
lata~ra IgenYJogosultakat a jelen törvény alapján 
m~glllető ellátásra való igényből erednek vala
Ill:mt '~z ebből az igényből kifolyólag az' állam
kincstarral szemben támasztható követelésekre 
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nézve a határozat hÖZlatalára - mindel'l ma.s 
eljár~s kizá:násával - a honvédelmi (belügy) 
miniszter illetékes. 

A miniszter határczata ellen azokban a 
kérdésekben van helye a közigazgatási bíró
ság előtti elj árásnak, ame}y~ ar.ra vo~atkoz: 
nak hogy az ellátásban allótl nulyen osszegu 
ellátás illeti meg; továbbá azokban a kérdések
ben amelyek az ellátá.sra igényjogosultak.at a 
jeleh törvény alapján megillető ellátásokra való 
igényből erednek, vagy amelyek ebből az igény
ből kifolyólag az államkincstárral szemben tá
masztott követelésekre vonatkoznak. 

Nincsen. helye a iközigazgatási bíróság előtti 
eljárásnak - sem a kérelemnek helyet adó, 
sem a kérelmet megtag)adó határozata ellen -
az 1927: VI. törvénycikk 2. §-ában felsorolt ese-
tekban. , , 

E törvénycikk hatálya alá tal'ltozo egyen
nek vagy' hozzátartozójának ellátásával kap~()
latos olyan kérdés, amelyet az 1927: VI. tor
vénycikk vagy valam,elr más !ö~é1;y n~ ~tal 
a közigazgatási bírosag hataskorebe, illető~~g 
amelyet az 1927: VI. törvénycikk 2. §-a koz
igazgatá~i bíxós~g~ e~j~r~s. alól !tiy~n, il1~ v(;m
ható kÖZl'gazgatasl blroSagl elblrálas ,ala, mmt 
a m. kir. közigazgatási bíróság ha~á~kö;ébe 
utalt más illetmény;- vagy nyugdíJkerdessel 
kapcoolatos előkérdés sem. , .. 

Jelen törvény azoruIlial (1929 apnhs 30.) 
életbe lép és azt a honvédelmi min~:,zter. (próba
csendőrökre vonatkozólag a belugynu.ruszter) 
haj,tja végre. 

* 
Azok a próbacsendőrök, akik <a. próbaszoll[á

lat tartama alatt egészségi szempontból csendor
ségi szolgálatra önhibáj?ko~ kívül ~.gy~zer~
mindenikorra alkalmatlanna valnak, fel?l"3z~g;;
latra állíttatnak, s ha valóságos (honvedsegl es 
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csendőrségi) szolgálati idejük a 20 hónapot el
éri, a fent közölt 1929. évi XV. t.-c. 1. §,a ér
telmében végkielégítéssel elbocsáttatnak, ha pe
dig betegségüket az 1921 :XXXII. t.-c. 3. §-ában 
felsorolt körülmények között szerezték, állandó 
nyugállományba helyeztetnek . 

A bármi más tekintetben meg nem felelő 
próbacsendőröket laz előljáró csendőrkerűleti pa
rancsnokságok, a csendőrségi próbaszolgálat 
alatt, úgy mim eddig, ezután is ellátás nélkül 
elbocsá t j álk. 

III. 
Családi pótlék. 

A családi pótléik igénylésére, a folyósítás 
feltételeire és a családi pótlék megszüntetésére 
nézve a nyugállományú csendőregyének részére 
is ugyanazok a rendelkezések érvényesek, ame
lyeket az 1934. évi zsebkönyvűnkben a ténylege~ 
állományú csendőregyénekre vonJatkozólag közö!
tünk, azzal az eltéréssel, hogy a családi pótlél< 
összege 1932. július l-től: 
nyugállományú alhadnagyoknál a fe-

leség után hJavi . 6 P - f 
más igényjogosult családtag után 

egyenként havi. . . . " 12 ~e - f 
nyugállományú tiszthelyetilestől lefelé 

a feleség után havi . . . 5 P 50 Í 
más igényjogosult családtag után 

egyenként havi . 11 P - f 

IV. 
A nyugdíjnovella egyéb rendelkezései. 

Kedvez'rnényes nyugdíj (özvegyi nyugdíj, 
nevelési járulék). 

Az 1984:1. t.-c. 9. §-a értelmében az 1912: 
LXV. törvénycilkk 42. §-ának (1), (2), (5) és 
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(6) bekezdésében, valamint 55. §-ának (1), (3), 
(4) és (5) bekezdésében és 62. §-án,ak (2) és 
(3) bekezdésében, továbbá az 1930 : XXVI. t.-c. 
G. és 7. §-ában foglalt és azokat kiegészítő és 
módosító Tendelkezések kiterjednek az 1921: 
XXXII. t.-c. hatálya alá tartozó egyénekTe és 
ezeknek ellátásra igényjogosuLt özvegyeire és 
árváira is. 

Aki az (1) bekezdésben felsorolt §-okban 
foglalt rendelkezések alapján részesül nyugdíj
ban, az 1921 :XXXII. t.-c . . alapján sérülési pót
díjban nem részesülhet. 

Az idézett törvényhelyek hatámmányai sze
rint azt a csendőregyént : 

laki a nyugdíjra igényt adó legkisebb szol
gálati idejét (9 évet. 6 hónapot és 1 napot) még 
nem töltötte be akinek teljes szolgálatképtelen
ségét azonban ~inden kétséget kizárólag a szol
gálat teljesítése közben vagy a szolgálat teljE.sí
téséből kifolyólag szenvedett baleset vagy más 
hiTtelen időbelileg pontosan meghatározh'ltó, 
viszony{agosan rövid időszakon belül beállott 
rendkívül esemény idézte elő, oly.annak leh~t 
tekinteni. mintha nyugdíjra igényt adó legki
sebb szolgálati idejét már betöltötte volna; 

a'ki a nyugdíjra igényt adó legkisebb sz01-
gálati idejét már betöltötte, az őt egyébk~nt 
megillető nyugdíj nál ma~asabb ör;;szegű nyug
díjban lehet részesíteni. Ilyen esetben az enge
d~lyezendő nyugdíj összegét a miniszter eset
ről-esetre határozza meg, ez az összeg azonban 
nem haladhat ja meg a nyugdíj megállapításánál 
alapul szolgáló beszámítható javadalmazásának 
össszegét; 

aki minden kétséget kizárólag az ellen
szegülőkkel folytatott harcban, V1agy más a szol
gálat teljesítése közben előállott viadalban, ille
tőleg szolgálat közben vagy amiatt ért orv
támadás folytán szerzett sérülés következtében 
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vált mindennemű állami szolgálatra teljesen kép; 
telenné, - szolgálati idejé:e, valamint arr;3 valo 
tekintet nélkül, hogy ideiglenes vagy vegleg~~ 
minőségben volt-e alkalmazva -a nyugdlJ 
megállapításánál alapul szolgáló beszámítható 
javadalmazásnak teljes összegéVel felérő nyug
díjban kell részesíteni. 

özvegyi nyugdíj:;t leh.et engedélr.e~i. ~ 
nyugdíjra igényt ado legkisebb szolgalatI Ido 
betöltése előtt a tényleges Iszoigálatban elhalt 
alkalmazott özvegye részére is abban az eset
ben ha a férj életét minden kétséget kizárólag 
a ;zolgáht teljesítése közben vagy a szolgálat 
teljesítéséből kifolyólag szenvedett baleset yagy 
máls hirtelen időbelileg pontosan meghataroz
ható viszonyÍagosan rövid idősz;!l.kon belül beál
lott 'rendkívüli esemény következtében vesz-
tette el: • 

a) ha férjével a tényleges szolgálat ideje 
alatt vagy azt megelőzőleg lépett házasságra, 

b) ha a házas1>ág megkötésekor a férj még 
nem volt ötvenhét éves. 

ej ha a házasság a férj halálát legalább 
három hÓlnappal megelőzőleg köttetett és .• 

d) ha az özvegy a férj halálakor férjevel 
együtt élt. 

Az előző beke7,désben említett körülmények 
között életét vesztptt alkalmazott özvegyét, ha a 
férj nyugdíjra igényt adó legkisebb szoll\ála~ 
idejét már betöltötte, az őt egyébként megIlleto 
üz~egyi nyugdíjnak másfélszeres összegével me~
állapítandó özvegyi nyugdíjban lehet részesíteni. 

Ha a férj minelen kétséget kizárólag ~z el
lenszegülőkkel folytatott harcban. vagy mas, a 
szolgálat teljesítése közben előállo~t vi~dalban, 
illetőleg szolgáht közben vagy amiatt ert orv
támadás folytán szerzett sériilése következtében 
Vf\sztette él~tét, - a szolgálati időre, valamint 
arra való tekintet nélkül, hogy ideiglenes vagy 
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végleges minőségben volt-e alkalmazva - a 
hátrahagyott özvegy részére az elhalt férj által 
utoljára élvezett beszámítható javadalmazásnak 
teljes összegével felérő özvegyi nyugdíjat lehet 
engedélyeznI. 

Nevelési járulékot lehet engedélyezni a 
nyugdíjra igényt adó legkisetb szolgálati idő 
betöltése előtt a tényleges szolgáIrutban elh~lt 
alkalmazott törvény~. valamint utólagos házas
ság által vagy királyi kegyelem útján törvénye
sített gyermelkének is ,abban az esetben, ha az 
alkalmazott életét, minden kétséget kizárólag a 
szolgálat teljesítése közben vagy a szolgálat tel
jesítéséből kifolyólag szenvedett baleset vagy 
má~ h~rtelen, időbelileg pontosan meghatároz
hato, VIszonylagosan rövid időszakon ,belül be
állott rendkívüli esemény következtében vesz-
tette el. • 

A csendőregyén részére az utoljára élvezett 
beszámítható javadalmazás teljes összegével fel
érő nyugdíjat kell engedélyezni, tekintet nélkül 
arra,. h<?gy: ~. nyug.~íj.:a igényt adó legikisebb 
szolgalatJ IdeJet betoltotte-e s hogy ideiglenes 
vagy végleges minőségben volt--c alkalmazva 
abban az esetben, ha a teljes munka- és kereset
k~ptelens.ég~t. min~en k~tséget , kizárólag i8. szol
galat tel]esltese kozben ert oly baleset vagy más 
rendkívüli esemény idézte elő. amely az eset kö· 
rülményeinél fogva rendkívüli méltánylásra ér
demes. 

Az ilyen egyén özvegye részére a férj utol
.iára élvezett beszámítható jaVladalmazás teljes 
összegének 98 % -ával felérő özvegyi nyugdíjat 
kep ff engedély~zni, aban. az e~etben, ha a férj az 
el ooo bekezdesben felsorolt es a tényleges swl
gála;llban bekövetkezett körülmények folytá'l 
vesztette életét. 

Abban az esetben, ha az ilyen özvegyi 
nyugdíjban reszesített özvegy újból férjhez 
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megy, kérelmére az illetékes miniszller a pénz
ügyminiszterrel egyetértőleg, a részére engedé
lyezett özvegyi nyugdíjának 50 % -át meghagy
hatja. 

A felsorolt kedvezményes nyugdíjakat az 
alkalmazott res:z;ére csak a pénzügyminiszter elő
zetes hozzájárulásával és csak olyan esetekben 
lehet (kell) engedélyezni, ha a szolgálatképte
lenséget előidéző baleset, rendkívüli esemény, 
vagy sérülés és a szolgáLatképtelenség, illetve a 
teljes munka- és keresetképtelens.ég megállapí
tása között három évnél hosszabb idő nem 
telt el. 

A felsorolt összes kedvezményes özvegyi 
nyugdíjakat és a nevelési járulékot szintén csal{ 
a pénzügyminiszter előzetes hozzájárulásával és 
csak olyan esetekben lehet engedélyezni, ha a 
férj (atya) halálát előidéző baleset, rendkívüli 
esemény vagy sérülés és a férj (atya) halálá
nak napja között egy évnél hosszabb idő nem 
telt el. 

Az összes kedvezményes nyugdíjak (özvegyi 
nyugdíjak, nevelési járulék) kérelmezésénél a 
fentemIített körülményeken kívül még azokat a 
feltételeket ts igazolni kell, amelyeket a kivéte
les ellátás ismel1tetésénél (1921 : XXXII. t.-C. 
9. §.) felsoroltunk. 

Elévülés 

A szolgálati jogviszonyon alapuló illetmény 
vagy ellátás kiszolgáltaltására irányuló igény 
megszünik attól a naptól számított egy év eltel
tével, amelyben az illetmény vagy az ellátás 
folyósításának a megszűll.tetését vagy kiszolgál
tatásának megtagadását .az érdekelt alkalmazot
tal az illetékes hatóság (hivatal, stb.) közölte. 

Ha a tényleges szolgálat megszünt anélkül. 
hogy az illetmény vagy az ellátás folyósításának 
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megszüntetése vagy kiszolgáltatás ának megta
gadása az érdekelt alkalmazottal közöltetett 
volna, az illetmény vagy az ellátás kiszolgálta
tására irányuló igény attól a n.aptól számított 
egy év elteltével szűnik meg, amely napon az 
all{lalmazott utoljára teljesített tényleg szolgá
latot, kivéve azt az esetet, ha szolgálatot beteg
sége vagy szabadságolása, vagy állástól felfüg
gesztése, vagy engedély nélküli távolmaradása 
miatt nem teljesített. Ez utóbb említett körül
mények fennforgása esetén az egyévi határidő 
attól a naptól számít, amely napon a betegség 
miatt szolgálatot tényleg nem teljesítő .alkalma
zottra nézve szolgálanképességének helyreállítáSIa 
hatósági orvosi vizsgálat útján megállapíttatott, 
a szab3.dságon lévő alkalmazottnál az engedélye
zett szabadságidő lejárt, az állásától felfüggesz
tett alkalmazottnál az állástól felfüggesztés bár
milyen okból és bármilyen módon megszűnt, az 
engedély nélkül távolmar.'ldt alkalmazottnál pe
dig, amely napon hivatalából kimaradt. 

Keresettel bírók ellátásának korlátozása. 
Alláshalmozás megsziintetése. 

(1984:1. t.-c. 8. §. és 16201M. E. 1984. sz. r.) 
1934 május hó l-től kezdve részben vagy 

egészben be kell szüntetni azoknak a nyugállo
mányú egyéneknek (özvegyeknek) az ellátását, 
akik nyugellátásukon felül 

a) az államtól vagy az állammal ellátás 
szempontjából vioszonosságb3.n álló bármely in
tézménytől vagy az ezek által kezelt, vagy fenn
tartott üzemtől, gazdaságtól, vállalattól, vagy 
intézettől, 

b) az állam részéről 30 % -ot élvező alap
tőkével (üzletrész~tőkével) érdekelt vagy az el
látás csökkentésének évében, illetve az ezt meg
előző három év valamelyikében 100.000 pengőt 
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elérö támogatásban részesülö részvény társaság
tól, intézettől, vállalattól stb. 

személyes tevékenységből származó bármi 
címen még külön keresetet, fizetést, jövedelmet, 
ellátást stb. élveznek, végül, akiknek 

c) az államtól vagy önkormányzattól enge
délyezett, hasznot hajtó jogosítványuk (kizáró
lagos dohányárusítási, korlátlan italmérési, moz
góképszínházi, osztálysorsjáték elárusítási enge
dély, kövezetvám-, hídvámszedés, gyógyszertári 
jogosítvány stb.) van, vagy ilyen helyeken ke
reső alkalmazásban állanak. 

Ha a nyugálIományú egyének más forrás
ból eredő jövedelme és az ellátás eimén kapott 
jáI'andóságainak (nyugdíj, lakáspénz, családi 
pótlék) együttes összege több, mint amennyit a 
nyugállomanybahelyezések{)r viselt rendfokozatá
ban tényleges illetményként kapna, úgy, a több
let kifizetését be kell szüntetni. 

Aki a beszámítható javadalmazás teljes 
összegével felérő nyugdíjra igényt adó szolgá
lati idő betöltése (39 év, 6 hó, 1 nap) után, 
vagy létszámcsökkentés folytán nem a saját ké
relmére került nyugállományba, .annál az el
látási díjaknak és a más forrásból eredő jöve
delemnek (keresetnek) az együttes összege 50 %
kal meghaladhatja annak a ténylegességi ill et
ménynek az összegét, amelyet kapna a nyugál
lományb3.helyezésekor viselt rendfokozatban, ha 
még ténylegesen szolgálna. 

A nyugdíj (családi pótlék és lakáspénz be
számítása nélkül) és a más forrásból eredő ke
reset egy hónapra eső együttes összege 300 pen
gőnél, illetve főiskolai képzettséggel bíróknál 
400 pengőnél kevesebbre nem csökkenthető, 
Vlagyis a korlátozás csak oly módon hajtható 
végre, hogy havi 300, illetőleg 400 pengő érin
tetlenül maradjon. 
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Ha a nyugállományú egyénnek az államtól 
vagy önkoxmányzattól hasznot hajtó jogosít~ 
vány!a van, vagy az ily jogosítvány tulajdono-· 
s~nál alk~~az~b,an ~ll és nyugdíja (lakás
penz, esa~adI potlek nelkül) a havi 300 pengőt 
~e~h.a!a~Ja, a 300 pengő t meghaladó többlet 
kiflzetéset be kell szüntetni. 

Az özvegy ellátását akkor kell csökkenteni 
ha a más .. forrásból er;d~ keresete meghaladj~ 
annak az osszegnek 50 %-at, amelyet az özvegy 
nyugdíj és lakáspénz eímén együttesen élvez. 
~.bben az esetben az ellátásból az 50 %-on felüli 
többletnek a kifizetését kell beszüntetni 

Nem csökkenthető az özvegy ellátás:a. akkor 
ha a szorosan vett nyugdíjának (tehát a lakás~ 
pénz és :nevelési járulék beszámítása nélkül) és 
más fom-ásb.ól eredő keresetének együttes ösz
szege, a havI,2,00 pengőt, illetve ,a főiskolai kép
zettséggel bIro alkalmazott özvegyénél a havi 
300 pengőt nem haladja meg. ' 

, Ha az özvegynek hasznot hajtó jogosít
vanxa van, v~g~ ~ly j?gosít,:ány tulajdonosánál 
vl!'!o alkalm~z~abol szarmazo keresete és nyug
dIJa Ja l~aspe~el együtt m~ghaladja a havi 
200 pengot, az ozvegyl nyugdljból a havi 200 
pengot meghaladó rész kifizetését be kell szün
tetni. 

Ha a nyugállományú egyénnek családi pót
lékban részesülő, illetve az özvegynek nevelési 
járulékot élvező gyermekei is vannak a nyug
állományú egyénnél a havi 300, illetv~ 400 öz
vegynél a navi 200, illetőleg 300 pengős ~sök
kentésmentes értékhatárok gyexmekenként 5-
5 % -kal emelkednek. 

Az ellátási díjaknak (ny;ugdíjnak özvegyi 
nYl;1gdíjnak, lakáspénznek, családi pÓtléknak) 
telJes vagy :részleges megszüntetése csak időle
ges, ~. az ellátást újra folyósítani kell, amint 
megszunt az az ok, amely m1att az ellátási di-
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jakat egészben vagy részben meg kellett szUn
tetni. 

Az ellátáson felüli keresetet, vagy a hasz
not hajtó jogosítvány elnyerését úgy a nyug
állományú egyén, mint az özvegy köteles beje
lenteni ,az ellátási díjait számfejtő m. kir. köz
ponti illetményhivatal nyugellátási csoportjának 
(Budapest, I., Pázmán-utca 1.), még pedig az 
állandó keresetet a kereseothez jutástól számított 
tizenöt napon belül, laz állandó kereset emelke
dését, csökkenését, vagy megszünését a változás 
beJkövetkezé>:étöl. számított tizenöt napon belül. 
N em állandó kereset esetén az egyévi keresmény 
összegét a következő naptári év január havának 
15. napjáig kell bejelenteni. 

A bejelentés elmulasztása, Vlagy valótlan 
adatok bejelentése következtében jogosulatlanul 
felvett ellátási részösszegeket a számfejrtöség 
az érdekeltek terhére térítményként előírj1a és 
az elátásnak továbbra is kifizetendő részébő! 
levonja. 

V. 

A m. kir. I<özigazgatási bíróság hatáskörének 
kiterjesztéSe a katonai nyugdíj törvény hatálya 
alá tartozó egyének ellátási és családi pótlék 

ügyeire. (1927:VI. törvénycikk). 
1. §. A minisztemek az 1921 :XXXII. tör

vénycikken alapuló ellátáSI ügyekben, valamint 
az e törvények alapján ellátásban részesülő 
egyének családi pótlék ügyeiben hozott határo.
zata ellen, - kivéve az alább felsoroltakat - a 
közigazgatási bíróság elötti eljárásnak vian 
helye. 

2. §. Nincs helye a Iközigazgatási bíróság 
előtti elj árá.sDlak, sem a kérelemnek helyt adó, 
sem a kérelmet megtagladó határozat ellen a 
J.::övetkező esetekben: 
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a) a miniszter által az 1921:XXXII. t.-c. 
9. §-a, 15. §-ának e), f), k) és m) pontja, 40. 
§-ának utolsó bekezdése, 41. §-ának e) pontja, 
49. §-ának e) !J és h) pontja, valamint ugyan
('zen §. utolsó bekezdése, 53. §-ának b) pontja, 
58. §-ának e), f) és í) pontja, valamint ugyan
e7.en §. utolsó bekezdése alapján engedélyezhetö 
ellátások engedélyezésének kérdésében; 

b) az 1921 : XXXII. t.-c. 10. §-ának hatodik, 
hetedik és nyolcadik bekezdése, 42. §-ának 3. 
pontja. 55. §-ának harmadik bekezdése, továbbá 
az 1912:LXV. t.-c. 42. §-ának ötödik bekezdése 
és az 1912:LXV. t.-c. 55. §-ának negyedik be
kezdése alapján engedélyezhető kedvezményes 
nyugdíjak és nevel'ési járulékok engedélyezésé
nek kérdésében; 

e) az 1921 :xxxn. t.-c. 39. §-ának utolsó
elötti bekezdése alapján az elmebeteg részére 
engcdélyezhetö pótlék, valamint az 1921 : XXXII. 
t.-c. 28. §-ának e) pontja esetében, úgyszintén 
az 5.100/1924. M. E. számú rendelet V. fejezete 
10. pontjának az 1921 :XXXII. t.-c. 28. §-át ki
egészítő utolsó bekezdése alapján engedélyezhető 
sérülési pótdíj kérdésében; 

d) a tizenhetedik életévet betöltött gyermek 
részére 'az 1921 : XXXII. t.-c. 58. ~-ának g) 
pontja alapján meghagyható vagy újból folyó
sítható nevelési járulék meghagyásának vagy 
újból folyósításának kérdésében; 

e) az 1921:xxxn. t.-c. 61.~-a alapján en
gedélyezhető árvajáradék engedélyezésének, v,a
Iamin t 66. §-ának második bekezdése, továbbá 
67., 68., 69. és 70. §-ai alapján engedélyezhetö 
járadékok engedélyezésének és megálIapításának 
kérdésében; 

!J a nyugdíj vagy más ellátás kegyelem 
útján felemelésének,a megszakítás miatt be 
nem számítható szolgálati időnek kegyelem út-
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Jan való beszámításának vagy ellátásoknak ke
gyelem útj án való engedélyezésének kérdésében; 

g) az állandó nyugellátást élvező hivatásos 
katonai egyének részére gazdasági önállóságuk 
előmozdítása céljából az 5100/1924. M. E. számú 
rp.ndelet V. fejezetének az 1921 :xxxn. t.-c. 75. 
§-a helyébe lépett 14. pontja alapján engedé
lyezhető nyugdíjelöleg engedélyezése kérdésében; 

h) az 1921 :XXXII. törvénycikk alapján 
járó ellátások végrehajtása alá vételének, vala
mint az állami koveteléseknek az 1921 :XXXII. 
törvénycikk alapján járó elIátásokra történt ér
vényesítésének kérdésében; 

i) abban a kérdésben, vajjon beállottak 
Vlagy megszüntek-e az áliandó, vagy időleges 
nyugállománybahelyezésnek az 1921 :xxxn. t.-c. 
2.. 3., 4. és 8. §-ában meghatározott előfeltételei 
vagy sem; 

le) a miniszter által az 1912 :XXXV. t.-C. 8. 
P.s 9. &-ai alapján engedélyezhető családi pótlék 
engedélyezésének kérdésében. 

3. §. A jelen törvény életbelépése előtti idő
ben jogérvényesen eldöntött ügyekben, feltéve, 
hogy ezek az ügyek nem tartoznak a jelen tör
vény 2. §-ában említett esetek közé, a törvény 
~letbeléTlésének napjától számított harminc na
pon belül lehet a közigazgatási bíróságnál pa
nasszal élni. 

A közigazgatási bíróság a jár~ndóságokat 
csak a törvény életbelépésének napjától ítélheti 
meg. 

4. §. A jelen törvény 1927. évi május hó 1. 
napján lép életbe. 

• 
A nyugdíjnovella értelmében (nl. F. 13. §.). 

az 1921 :xxxn. és az 1929 :XV. ,törvénycikk ha
tályoa alá tartozó egyénnek vagy hozzátartozó
jának ellátásáv·al kapcsolatos olyan kérdés, 
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amelyet az 1927: VI. t.-c. vagy valamely más 
törvény nem utal a közigazgatási bíróság hatás
körébe, illetőlegl8J1lelyet az 1927:VI. t.-c. 2. '§-a 
a közigazgatási bírósági eljárás alól kivon, nem 
vonható a közigazgatási bírósági elbírálás alá, 
mint a m. kir. közigazgatási bíróság hatáskörébe 
utalt más illetmény- vagy nyugdíj kérdéssel kap
csolatos kérdés sem. 

A közig1azgatási bíráskodásról az 1896: 
XXVI. t.-c. és az annak végrehajtása tárgyá
ban kiadott 21.973/M. E. 1896. számú kormány,
rendelet inté2lkedik. 

A panasziratban" a félnek pontosan ki kell 
fejtenie, hogy mit tart magára nézve sérelmes
nek és hogy panaszát milyen jogalapz:a alapítja. 
Mindazon iratokat és bizonyítékokat, amelyekre 
hivatkozás történik, eredetben vagy másolatban 
csatolni kell. " " 

A panaszt minden ésetben 15 nap alatt kell 
előterjeszteni az ügyben eljárt közigazgatási 
hjatóságnál (L. az 1929 :XXX. t.-c. 55. §-át). El
késve előterjes7Jtett panasz visszautasítandó. 

A miniszter határozata ellen beadótt pá
naszt elkésés címén nem lehet visszautasítani 
abban az esetben, ha panaszos a megtámadott 
határozatban nem volt figyelmeztetve panasz
jogára és a panaszbeadás határidejére. 
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M. kir. belügyminisztérium. 
Belügyminiszter: dr. vitéz Keresztes-Fischer 

Ferenc. 
Államtitkár: dr. Blaha Sándor. 
A belügyminisztérium rendészeti osztályai

nak főnöke: dr. Szemerjay-Kovács Dénes minisz
teri tanácsos. 

H elllettese: dr. HOrváth Dezsö miniszteri osz
tálytanácsos. 

A belügyminisztérium csendőrség i 
osztályainak ügyköre : 

l. 
VII. b. (csendörségi szolgálati) osztály: 

a) Szolgálati ügyek: 
Tiszti és legénységi állomány megállapítása; 
szervezeti és területi beosztási ügyek; 
szolgálati elvi ügyekben döntés; 
új alakulatok felállítása, alakulatok megszün

tetése, áthelyezése, lovasítás a és gyalogosítása; 
lóállomány megállapítása, kiegészítése és 

!!"yógykezelésére voni8tkozó ügyek; 
közbiztonságra vonatkozó összes ügyek; 
döntés elvi jelentőségű szolgálati ügyekben; 
összpontosítások, megerősítések és karhatal-

mi kivezénylések; 
fegyverhasználatra és fontosabb közbizton

sági zavarokra vonatkozó ügyek tárgyalása. 
A csendőrség közbiztonsági szolgálata ellen 

intézett panaszok elintéz és e, amennyiben azok nem 
fegyelmi vagy hadtörvényszéki eljárás alá tar
toznak; 


