
A ~. kir. csendőrség tényleges 
szolgálatban álló tagjainak 

illetményei. 

Az 1924. évi IV. t.-c.-ben foglalt· törvényes fel
hatalmazások alapján a kormány a közszolgálati alkal
mazottaknak és a fegyveres te;,tUletek tagjainak illet
ményeit, továbbá a nyugdíjasok, özvegyek és árvák 
ellátási díjait 1924. ~vi július hó l-töl kezdődő ha
tállyal az aranykorona értékének alapul vétele mellett 
állapította meg 

I. 

Rangosv,tályba sorolt csen dör bavidíjasok (tisztek) 
illetményei. . 

Havidíj. 

Rendfokozat 

Altábornagy._ 
Tábornok 

Ezredes ___ .- { 
Alezredes --- { 
Űrnagy --- --- { 

, ... . ~~ 
~~ Havonként Évenként 
:>..«1 
~~ II-------~--------

aranykorona 

480 ·5.760 
400 4.800 

l 340 4.080 
2 300 3.600 
1 250 3.000 
2 2:;0 2.640 
l 200 2.400 
2 185 2.220 
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Rendfokozat 
.~d I I ~ ~ Havonként Évenként 

$.2 
..... aranykorona 

1
1 160 1.920 
2 150 1.800 

--- 3 HO 1.680 
4 130 1.560 

Százados _____ _ 

(1 120 1.440 

I 
Főhadnagy --- ---) 2 110 1.320 

\ 3 100 1.200 

{
l 95 1.140 

Hadnagy --- --- 2 90 1.080 

Az egyes rendfokozatok keretén belUI az előlépés 
a magasabb havidíjfokozatba aközvellenUlalacsonyabb 
havidíjfokozatban töltött 3 év után, a hadnagyok nál 
azonban az alacsonyabb.havidíjfokozatban töltölt 2 év 
n tán történik. 

Csendörségi pótdíj. 

A csendörségi pótdíj csakis a csendörségnél töltött 
tényleges szolgálati évek után illetékes a következő 
kiszabatban : 

N e ve, e t e s e II II H;é~~j ~é~~-I 
1============ ~'anYkoron& 

6 éven alnlf csendőrségi szolgálat esetén 20 240 

5 " felüli 25 300 

10 • SO 360 

15 35 420 

20 , 40 480 

S5 " 45 5~0 

SJ 50 600 
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T i s z t i s z o l g a v á l t s ág. 
A m. kir. csendőrség tényleges szolgálatban álló 

rangosztályba sorozott havidíjasai (tisztjei) havi iO.
aranykorona tisztiszolgaváltságban részesülnek. 

F e l s z e r e l é s i j á r u l é k. 
Tényü>ge~ szolgálatban álló 
százados részére havi 15.- aranykorona, 
főhadnagy « « 20.- « 
hadnagy « « 20.- « 

C s a l á d i P ó t IH. 
A m. kir. csendőrség tényleges szolgálatban álló 

rangosztályba sorolt havidíjas tagjai (tisztekl, az igény· 
jogosult családtagjaik után, havonként előre fizetendő 
10.- aranykorona családi póllékban részesülnek. 

Családi pótlék illetékes: 
1. A közös háztartásban élő törvényes feleség után 

még abban az esetben is, ha a feleségDf ·k bármiféle 
forrásból származó jövedelme, vagy keresete van. 

2. Az ellátatlan és a 24. életévet be nem töltött 
törvényes vagy lörvénypsftett édes- vagy mostoha
gyermek mindegyike után. 

A családi póLlék szempontjából a gyermek csak 
abban az esetben tekm tendő ellátotlnak, ha az általa 
élvezett pénzbeli javadalmazásnaK vagy jövedelemnek 
az összege, illetőleg a természetbeni javadalmazás nak 
az értéke havonként 10.- aranykoronát elér, vagy 
meghalad. 

Méltánylás t érdemlő körülmények fennforgása ese
tén és ba azt a vagyoni viszonyok is indokolják, a 
m. kir. belügyminisztf'r - a pénzügyminiszter elő
zetes hozzájárulásával - csak a következő család
tagok után, azonban csakis egy családtag után enge
délyezhet családi pótlékot: 

a) az alkalmazottnak a 24. életkort már elért tör
vényes vagy törvényesített édes- vagy mostoha gyer
meke utálJ j 
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b) az alkalmazottnak törvényes édesatyja, vagy 
édesanyja után; 

e) az alkalmazotInak teljes árvaságra jutott, vagyis 
szüJöllen törv~nyes unokája után; 

d) az alkalmazotlnak nevelt (örökbefogadott) gyer· 
meke után. 

A családi pótlék szempontjából nevelt gyermeknek 
csak az alkalmazottal vérrokonsági viszonyban álló 
olyan gyprmek tekinthető, akinek a szülei már nem 
élnek, vagy ha élnek, tényleg és beigazoltan olyan 
anyagi viszonyok között vannak, hogy gYf'rmekük el· 
tartására és felnevelés ére teljesen képtelenek úgy, 
hogy a gyermek eltartásáról, gondozásáról és felneve
léséről állandóan, kizárólag és minden ellenszolf!ál
tatás nélkül tényleg az illető alkalmazott és pedig 
valóban akként gondoskodik, mintha az saját édes
gyermeke volna. 

Az olyan örökbefo~adott gyermek után, aki az 
örökbE'fogadóvar nem áll vérrokollsági viszonyban, 
esaládi pótlékot engedélyezni nem lehet. 

II. 

Legénységi :íIlományú csen<löl' egyének illetményei. 

H a vi z sol d. 

I A szolgálat 
Havon· Éven· 

Rendfokozat ként ként 
hányadik évében 

ara~korona 

1. o. tiszthelyettes ... --- - 75 900 
2. « « oooo - 65 780 

3. « « --- -." - 55 660 

FOtörzsOrmestel' ... .0 •••• - 45 MO 
TÓl'Zsörmester. __ ... oo •• __ - 40 480 

Őrmester --- --- --- _.- --- - 35 420 

{ 6. évtől 32 384 
Csendőr... .. .... . -- .... -- 2 8 é 4 é b 30 360 ., • 8 • V en 

I Próbac~cndö,. ............ II 1. évben 25 SOO I 
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Csendőrségi pótdíj. 
A. cs!'ndőrségi pótdíj csakis a csendőrsé/tnél meg

szaklt.ás nélkül töltött tényleges szolgálati évek után 
illetékes a következő kiszabatban: 

Nevezetesen 
Havon-\ Éven-
ként ként 

aranykorona 

6 éven aluli csendörségi szolgálat esetén I 7'5 90 
6 « felitli « « « 10 120 
8 « « « « « 12'6 150 

12 « « « « '( 16 180 
16 « « « « « 20 240 
20 « « « « « 25 800 
24 ~ « ,< ,( « 30 I 360 

K ö z é t k e z é s i p é n z. 
~inden legénységi állományú csendőr egyénnek, 

a saját személyére nézve, naponta e'f.y egész adag 
közélkf'zési pé/lz (élelmezési adagváltság) flletékes 
még pedig mindig a hónap l-ére megállapított 
kiszabatban. 

A közétkezési pénz mindenkori kiszabatát a m. 
kir. honvéd vegyesdandár hadbiztossága állapítja 
meg az egyes állomásokra nézve. 

A hó közb!'n előálló eset leges változások figye
lembe nem vehetők. 

Ama igény jogosultak részére, kiknek állomáshelye 
után a kötétkezési pénz mE'gállapítva nincsen, az 
illetékes 'f.azdasági hivatal székhelyére mpgállapított 
közétkezési pénz számítandó fel. 

A mindenkori közétkezési pénzből mirlden egyes 
rendfokozatban havi 15'-, tehát évi 180.- aranykorona 
a nyugdíjba is beszámítható javadalmazást képez. 

C s a l á d i p ó t l é k. 
. A család! pótlék ugyanazon határozványok szerint 
Illetékes, mmt a rangosztályba sorolt havidíjasok 
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(tisztek) részére (lásd az r. fejezetet) azzal a különb
séggel, hogy ennek kiszabata havi 9'- aranykorona 
és hogy az ellátatlan gyermek után csak a 16. életév 
betöltéséig illetékes. 

Ha azonban a gyermek a 16. életév betöltése 
után is folytat kiváló eredménnyel tanulmányokat, 
a m. kir. belügyminiszter az ilyen gyermek után is 
engedélyezhet családi pótlékot, illetőleg a már folyó
sitott családi pótlékot továbbra is engedélyezheti. 

Uyen esetekben a családi .pótlék .cs~k atldig )ár, 
amíg ct. gyermek tanulmányaIt befeJezl, legfeljebb 
awnban addig, amíg 24 éves korát betölti. 

I d e i g l e n e s p ó t l é k. 

Az ideiglenes pótlék csakis a családi pótlék élveze
tében álló legénységi állományú csendőr egyéne~nek 
illetékes a túloldali kimutatásban fe!tüntetett klsza
batban. 

A hétnél több családtaggal bíró igény jogosultaknak 
az ideiglenes pótlék a hét családtagra megállapított 
kiszabatban illetékes. 

III. 

Szállás-illeték. 

Általános elv az, hogy am. kir. csendőrség rang
osztályba sorolt havidijasainak mindenütt és min
denkor tisztességes és szolgálati állásuknak megfelelő 
természetbeni szallásra, illetőleg szállásbérre (lakbér
váltságra, lakáspénzn') van igényük. 

Természetbeni szállás azonban csak akkor utalandó 
ki, ha ilyen a kincstárnak rendelkezésére áll és az 
másként nem értékesithető_ 

A legénységi állományú csendőr egyénekne~ p~dig 
mindenütt és mindenkor tisztességes, szolgálatI hIva
tásuknak megfelelő teljesen illetekszerü berendezés
sel ellátott laktanyában vagy csendőrségi bérszobá
ban való elhelyezésre van igénylik. 



Az ideiglenes pótlék klszabata a családtagok részére, családtagonként és 
ha\'onként aranykoronában, ha az igényjogosnltnak 

a budapesti csendőr II a többi csendőr 

Rendfokozat 
a többI állomásan 

ker ü l e t szé khely é n 

[ l I 21s1 + I 5 ~ 6
s

1 : I~ ~i I d : I 8 141 5 I 61 7 1 I 2 I sI41 ó I 61 7 

p ótl ék ra van j g é II Y e 

1. o, tiszthelyettes ,,' - - 1 2 S '" 
fi -I - 0'75 1' 5 2 2'5 3'~ - - 0'51 1'5 2 2'5 

2, « « " , - 1 2 84 5 6 -:-1 0'75 1'ó 2 2'5 3'ó 4 - O'Ö t 1'5 2 2'5 S 

S, « « - - 2 4, 5 5'5 6 6 - 1'5 2'5 S'5 S'754 ~ - 1 2 2'5 2'753 3 

FIlt6rzsőrmBster .. , .. , 1'5 S'5 5 66 7 71 2'ó S'ó 4 4 4'5 ,4'5 0'75 1' 75 2'ó S S S'5 S'5 

Törzsllrmester --. - - - i'54 5 66 7 7 ft 2'ó S'Ó 4 4 4'5 4'ó 0'75 2 2'ó 3 3 S'Ó S'5 

Őrmester .. , .. ' .. , .. 2 5 6 66'ó 7 71'ó S'Ó 4 4, 4'25 4'5 4'5 1 2'5 3 S S'25 S'5 3.5 

Csendőr ..... , ... '" a fi 6 6 6'5 7 7 '5 3'5 4 4 4'25 4'5 4'Ó 1 2'ó S S 3'251S'5 3:ö 

Próbacsendö,. .1- ••• a 

r 
6

1

66'5

1

7 71'5 l S'Ó 1
4 4 

1
4
'25 

4'54'ó 1 2'6 S 

1

3 s'~5 I a'5 S'5 

I I 
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Természetbeni lakásban el nem helyezhető nős 
legénységi állomállyu csendőr egyének részére szállás
bér (lakbérváltsá!!, lakáspénz) illetékes. 

A lakbérváltságnoz búlorbér is illetékes. 
Alakbérváltság lakbérosztályok szerint van meg

állapítva. 
Az ország városai és községei jelenleg a kövel

kező lakbérosztályokba vannak sorolva: 
1. lakbérosztályba tartozik: Budapest. 
2. lakbél'o8ztályba tartoznak: Győr, Szeged és 

Szomb,ühely. 
3. lakbéroszlályba tartoznak: Debrecen, Kaposvár, 

Kispest, Komáromujváros, Miskolc, Pécs, SátoraJja
ujhely, Sopron, Székesfehérvár, Szolnok és Ujpest. 

4. lakbérosztályba tartoznak: Balassagyarmat, 
Cegléd, Eger, Erzsébetfalva, Esztergom, Gyula, Jász
berény, Kecskemét, Makó, Nagykanizsa, Nyíregyháza, 
Pápa, Veszprém és Zalaegerszeg 

5. lakbéroszlályba tartoznak: Baja, Balatonfüred, 
Békéscsaba, Budafok, CpJldömölk, Dombóvár, Gödöllő, 
Gyöngyös, Halvan, Hódmezővásárhely Kalocsa, Keszt
hely, Kiskunfélegyháza, Kő-zeg,1\fagyaróvár, Mezötúr, 
Nagykálló, Nagykáta, Na/1ykörös,Orosháza, Ózd, Rákos
palota, SaJgótarj án, Sárvár,Szarvas, Szekszárd,Szentes, 
Szentgotthárd, Szikszó, Tapolca, Tiszafüred és Vác. 

6. lakbérosztályba tartoznak mindazok a többi 
állomásbelyek, melyek az l-o lakbérosztályok 
egyikébe sincsenek besorolva. 

A lakbérváltság jelenlegi alapkíszabata lakbér
osztályok szerint a 284. oldalon lévő táblázatban 
foglaltatik. 

Mint a kimutalásból látható minden csendőr 
egyén részére kétféle, egy nagyobb és egy kisebb 
iisszegü alaplakbér van megállapítva. 

A nagyobb összegü lakbér azoknak a csendőr 
egyéneknek illelékes, aki~nek három, vagy háromnál 
több olyan családtagjuk van, akik után családi pót
lékra van igényük. 
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É v j alapllIkbél' a z 

1. I 2, I 3, I -L I 5, I G, 
3endlokoza\ 

I 
bérosztályba tartozó állomlÍSokon 

--
aranykorona értékben 

Altábol'llagy ...... _ .... ___ 2800 2500 2520 2250 2240 2000 11960 ' 1750 11680 

"''1'''' 
1250 

'fábornok ................. ' 260J 2300 2a10 2070 2080 1840 1820 1610 1560 1380 1300 1150 

Ezredes --- -.-." _.- --- --- 2250 1000 2025 17tO 1800 1520 1575 HaO 1350 1140 11125 950 

Alezl'edes ... __ o ... __ .... _ .. I 2100 1700 :1.890 '1530 16BJ 1360 1.470 1190 1260 1020 1050 850 

Őrnagy ... -- -~ 
-_o ____ ._ 1700 1500 1580 1350 1360 1200 1190 1050 1020 OOO 850 750 

SZ{Lzados .. .- --",--- 1500 1200 13fiO 1080 1200 960 1050 MO 900 720 750 600 

l?őhadn<l.,ry _.- -- -- ---- 1100 900 990 810 880 720 770 680 660 640 550 450 

Hadnagy ........ -- --- --- 900 800 SiO 720 720 640 630 560 MO 180 

::~ 1 

400 

Tiszthelyettes -- --- --- -.- 700 I GOD 630 540 560 480 
490 I 420 420 I 860 300 

Főtörzsőrmestcr \ 
600 I ólOl 480 1 

:00 I Törzsőrmester ÚOO i l50 ~OO 3óO I 380 301 250 
Őrmester , 

.. 0_- _ .. 4.23, 

Csendőr és } 

--il 
I 

~50 ! 400

1 

2MI 2jO I Pr6baesencl.ö,' .. . - -- 500 ';"10 I 396 I 352

1 

350 30B I 300 220 

I 
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A kisebb összegű lakbér azoknak a csendör 
egyéneknek ill etékes, akiknek egyáltalában nincsen, 
vagy pedig csak egy va~y két olyan családtagjuk 
van, akik után. családi pótlékia van igényük. 

Az aranykorona alapulvétele melle tt megállapitott 
alaplakbérnek annyi százaléka képezi a negyed évi lak
bérváltságot, mint ahány százalék fizetendő a tulajdo
nos szabad rendelkezése alá nem eső épületekben vagy 
épületrészekben bérelt lakások után lakbér, közüzemi 
költség és kiucstári házhaszonrészesedés gyanánt. 

A lakbérválts:\g (lakáspénz) kisszámítása a követ
kezőképen történik. 
. A tulajdonos szabad rendelkezése alá nem esö 

ép(jjetekben vagy épületrészekben bérelt lakások 
után fizetendő az 1917. évi november hó 1. napján 
érvényesen kikötve volt tiszta bér egy bérnegyedre 
eső részének a következö százaléka. 

1. az 1924. évi májusi bérévnegyedre 7°/9, 
2. az 1924. évi augusztusi bérévnegyedre 10% 
3. az 1924. évi novemberi cc 150/ 9 
4. az 1925. évi februári « 20% 
5. az 1925. évi májusi « 25% 
6. az 1925. évi augusztusi cc 30% 
7. az 1925. évi novemberi « 36% 

8. az 1926. évi februári 43% 
9. az 1926. évi májusi " 50% 
Ezenkivül számításba veendö 30/0 közüzemi költ-

ségek gyanánt és az esedékes bér 250f0-a kincstári 
házhaszonrész<,sedés /!yanánt. 

Aki tehát például 1925. évi február hó l -én az 
évi 1200.- korona (negyedévi 300.- korona) alap
lakbér élvezetében állott, allnak illetéke9 volt negyed
évi lakispénz gy"n~nt az alaplakbér 20%, közüzemi 
költségre bármely állomáshely után 3% és kincstári 
bázha,zonré~zesedés gyanánt 5%' összesen tehát 
28%. vagyis 84.- aranykorona. 

A számításnál a tört koronák egész koronák ra 
kikerekitendők. 
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B u t o r b é r. 
Butorbér, minden álJomáshelyen, egy lakbér

negyedre, a lakbérváltság élvezetében álló altábornagy, 
tábornok, I'zredes, alezredes és őrnal!'Y részére 1 arany
korona, százados, főhadnagy és hadnagy részére O'7f> 
aranykorona, tiszthelyettes, fötörzsőrmllster, törzs
őrmester, őrmester, csendőr és próbacsendőr részére O'l} 
aranykorona. 

I s t á II ó b ér. 

Az őrnagy és annál magasabb rendfokozatu összes 
csendőr havidljasoknak 2-2, a százados, főhadnagy 
és hadnagy rendfokozatu kinevezett segédtiszteknek 
pedig 1-1 ló utáni istállóbérre van igényü!" 

Az istállóbér kiszabata egy tiszti ló számára (egy 
tiszti ló-állásérl) az 1925. évi fl'bruári bérévnegyedre 
az I. lakbéroszt.-ba tartozó helyeken 23 aranykor. 
a If. « « « 21 « 
a III. « « « 18 
a. IV. (G « « 16 
az V. « « « 14 (l 

a VI. « « 12 
Az 1925. évi májusi bérévnegyedre 

az 1. lakbéroszt.·ba tartozó helyeken 28 aranykor. 
a II. « « t< 25 « 
a I II. « I( « 22 I< 

a IV. I( 20 « 
az V. « l ( 17 « 
a VI. « « t< 14 « 

A további bérnegyedekre esedékes istállóbórek 
kiszabatának a megállapitása folyamatban van. 

IV. 
Szolgálati utazások és átköltözködósek alkalmával 

ftlhz:\mítható illtltmények. 
Általános rendelkezések: 
Hivatalos kiküldetések csak az elkerUlhetetIen 

8zilkséges I'sctekbcn rendelhetők cl. 
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Az elkerlUhetetlenül szükséges kiküldetésekct úgy 
ll. kiküldetésben résztvevő pl!yének száma, mint pedig 
a. kiküldetésllek tartama tekin tetében a lehető leg
szükebb keretekre kell szorítani. 

Hivatalos kiküldetéseknél különösen ügyelni kell 
arra, hogy a hivatalos kiküldetés a lehető leggyor· 
sabban és li kiküldetés céljának megvalósítása mellett 
a lehetö le/1olcsóbban teljesíttessék. 

RendszrTÍnt a legolcsóbb közlekedési eszközt kell 
használni. Ettől csak abban az esetben szabad eltérni, ha 
ezáltal megtakarítás érhető el anélkOl,hogy a szolgálat 
bátrányt szenvedne, vagy ha a drál!ább közlekedési esz
köz igénybevétele a szolgálatra különös előnnyel jár. 

A drágább közlek!'dési eszköz (expr!'ssvonat, gyors
vonat, gyorshajó) igénybevételének a jogosultságát a 

. kiküldö parancsnokság az utiszárulán igazolni köteles. 

N a p i d i j ak. 

A napidij a valóságos rendfokozathoz képest az 
alábbi kiszabatban illetékes: 
Altábornagy részére 
Tábornok 
Ezredes 

25' - Ilranykoron ... 
22'-
1S'-

Alezrede. _. ___ o oo_ oo.. oo_oo.oo. iS' -
Őrnagy 'OO OO ' _oo 'Oo oo. ... . .. .. 14' -
Százados .oo oo_ .oo oo. _oo .oo .oo ... 12' -
Föbadnagy oo oo. oo .... 'OO .. _ ... oo. 10'-
Hadnagy és zlÍszlós részére .... oo .... oo ... oo. s·so 
Alhadnagy részére __ o ._ •• " . .. oo ........ oooo. 6' -

Tiszthelyettes és főtörzsőrmester részére ...... 6'-
Törzsőrme.ter és őrmester fi 'GO 
Csendőr ré8zrre ... __ o •• oo. _. oo. oo.oo. G'20 
Próbacsendőr ... Oo . ... oo • • oo .' •• _.oo. 4'-

Ha a hivatalos kiküldetés (szolgálati utazás) alkal
mával az elindulásnál igénybevett vonatnak vagy 
hajónak menetrendszerinti indulási ideje és a vissza
utazásnál igénybe vett vonatnak vagy hajónak menet
rendszeri nti érkezési ideje között: 



aj négy óránál kevesebb idő telt cl, napidíj 
felszámílásának egyáltalán nincsen helye; 

b) négy óránál több, de nyolc órán ál kevesebb 
idö telt el, a napidijnak csak egy negyedét lehet 
felszámítani ; 

ej nyolc óránáltöbb, de tizenkét órán ál kevesebb idő 
telt el, a napidíj nak csak a felét lehet felszámítani ; 

d) \iZ t'nkét óránál több, de huszonnégy óránál 
keTesebb idő telt el, a teljes összegü, vagyis egy 
egész napidíjat lehet felszámítalli ; 

ej huszonnégy óránál több idő telt el, a hivatalos 
kiküldetés minden teljesen befejezett huszonnégy 
órájára a teljes összegű napidíjat, a fennmaradó időre 
pedig abban az esetben, ha ez az idő tizenkét óránál 
kevesebb vagy tizenkét órát tesz ki, a napidíjnak 
esak a felét (egy fél napidíjat), abban az esetben 
ellenben, ha ez az idő tizenkét óránál több, a teljes 
összegű (egy egész) napidíjat lehet felszámítani. 

A fentiek szerint tehát a napidíjak megállapítá
sánál ' nem jön számításba az, hogy a hivatalos 
kiküldetés bány naptári napra esik. Vagyis például 
a nyolc óránál több, de tizenkét órán ál rövidebb 
időre terjedő hivatalos kiküldetés alkalmával abban 
az esetben is csak egy fél napidíjat, a tizenkét órán ál 
hosszabb, de huszonnégy óránál rövidebb időre ter
jedő hivatalos kiküldetés alkalmával pedig abban az 
esetben is csak egy egész napidíjat lehet felszámílani , 
ha a kiküldetés két naptári nap keretébe esik. 

A napidíj mellett lakás, fűtés, világítás, kiszoL~ 
gál ás és egyéb ellátási vagy kényelmi kiadások 
egyáltalán nem számítható k fel. 

U t a z á s i k ö l t s é g e k. 

Szolgálatban utazó személyeknek vasúton saját 
8zemélyilk, családjuk és az illetékszerű szolgaszemély
zetilk, valamint magánpodgyászuk továbbítására rend
szerint a közönséges pósta-, személy- vagy vegyes 
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Tonatok használatából felmerüló viteldíjak téríttet
nek meg. 

Mindama személyek, kiknek avasuti utazásoknál 
menetdíj kedvezményre van igényilk, tekintet nélkül 
a~a, hogy a szükséges arcképes igazolványai kat 
kiváltották-e, e~nek felmutatásával váltoltak-e jegyet 
vagy sem, csakis a kedvezményes vileldíjakat számít
hatják fel. 

A kedvezményes árú (félárú) j egy váltására jogo
sító arcképes igazolványoknak' a kiállítási, meghosz
szabbítási, érvényesítési díját nem lehet felszámítani. 

Ha a kiküldött hivatalos kiküldetés alkalmával 
lO .. kg.-nál.nehezebb hivatalos csomagot, vagy nagyobb 
muszert ~ISZ magával, akkor a 10 kg. ·on felüli súlyú 
szolgálatI podgyásznak a közlekedési vállalatokhoz 
(eszközökhöz) azoktól és azok között való átszállí
tásából származó kiadások fedezésére az elsö 10 kg.·on 
felül 30 kg.-ig 2'- , azonfelül 4'- aranykorona számít
ható fel. 

A 2'- ilIetwl 4'- aranykorona térítés csakis az 
esetben számítható fel, ha kincstári szállítási eszköz, 
rendelkezésre nem bocsáttatik. 

Egyáltalában nem számíthatók fel: 
aj a kiindulási ponttól a vasúti- vagy hajóállo

másig,. illetőleg a vasúti- agy haj óállomástól alakásig, 
valam mt a csatlakozó állomásokon az egyik állomásról 
a másik állomásra megtett útért a bérkocsidíjak ; 

bJ az esetleg fizetett útvám, vagy hidpénz i 
c) a vasúton vagy hajón megtett utak alkalmával 

esetleg igénybe vett hál6fülkének (killön fül kének) 
a díja. 

V e z é n y e l t e t é s i p ó t d í j a k, 
Ideiglenes vezényeltetéseknél, legyenek azok akár 

tiszti, vagy legénységi, a vezényeltek közül a nősök
nek a mindenkor megállapított napidíj felére, a nötle
neknek pedig a napidíj egy negyedére van igényük. 

, Ideiglenes vezé nyelte tés e knél, a vezényeltetési pót
díJ élvezete legfeljebb három hónapig terjedhet. Három 

19 
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hónapon túl terjedő vezényeltetés mindl'n kőrülmé
nyek között tartósnak minősítendő. Indokolt szükség 
est'tén, ha az ideiglenes vezényl'ltetés szilkségt'ssége 
a három hónapot mégis meghaladná, a nösl)k részére 
a pótdíj további engedélyezése végett a m. kir. bel
Ugyminiszterbez felterjesztés tet'ndö. Az így folytatá
lag élvezendő pótdíj semmi körülmények között sem 
haladbatja meg az addig élvezett pótdíj fde összegét. 

Ve z é n y l:é s i p ó t d íj ak. 

Az öl'sállomáson (állomáshelyen) kiv ii l tpljesített 
mindennt'mil rendes. nyomozó stb. járőrszolgálat 
(segélyszolgálat, bucsúk és országos vásárok felügye
lete, céllövészetre való összpontosítás, beteg csendőr 
legénysé,gnek a gyógyintézetbe való kisérése [kisérő
nek]. hullaszállítmállY kisérése slb.) minden befeje
zett 12 órája után a mindenkori napidíj egy negyed
Tésze «vezénylési» pótdíj ként illetékes. 

A h i v a t a l o s á t k ő l ti z k ö d é s e k a l k a I
m á v a I f e l s z á m í t h a t ó i II e t m é n ye k. 

Annak a csendőrnek, akit a szolgálat érdekében 
más állomáshelyre hivatalból helyeznek át átköltöz
ködési illetményt'kre van igénye. 

Az álköltözködési illetmények a következők: 
a) utazási költség, 
b) szállítási költség, 
e) átk öltözködési átalány. 
Utazási költség jár a csendőr saját személye, 

továbbá a vele tényleg átköltözött és családi póllék
ban részesillő családtagjai, valamint a rangosztályba 
sorolt havidíjasok (tisztek) cselédszemélyzete után. 

A vasúton vagy hajón meg tett utakért a családi 
pótlék ban részesülö családi agok után a csendőrt 
megillető helynek (osztálynak) tényleg felmerUlt 
mpnetjegyál'a. a cseléd után pedig a legalsó hely
nek (osztálynak) tényleg felmerült menetára számít
ható fel. 
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Költözködési utazásoknál a rangosztályba sorolt 
havidíjasok a kincstár költségén való szállítás mellett 
magukkal vihetnek: 

É s p e d i g 
8zo1ga-

szemé y-
zet 

I 
~ 

az V. rangosztályig 1 
nőtlen 

.b: 
o 
rt.! IV. rangosztálytól felfelé 2 ol a 
~::< - '" ---

I~ 
·S a VI!. rangosztálytól felfelé 3 
.o - - - - --

a VIlI. rangosztályig _ _ 21 - - -

Szállítási köItség címén az átköttözködés alkalmá
val tényleg szállított bútoroknak és egyébb málhák
nak a régi állomá,helyről az új állomáshelyre, 
továhbá az esetleg Igénybe vett bulorszállftó kocsi
nak üresen a szállítóhoz vasúton va~y hajón történt 
szállításából kifolyólag felmerült és hivatalos fuvar
levéllel igazolt költségek számíthatók fel. 

Az átk_öltözködési átalány abu torok és egyébb 
málhák csomagolásával és azoknak a vasúti vagy 
hajóállomáshoz és onnan a lakásba való fuvarozásá
val járó, valamint az átköltözködéssel egybekötött 
összes egyébb kiadásoknak (biztosítási költségeknek 
stb.) a fedezésére szolgál. 

Az átköttözködési átal.ány kiszabata: 
1. Nőllen (családi pótlékban nem részesülő özvegy 

vagy elvált) csendőr egyének részére: 
a) akiknek havi felmondásos albérleti, vagy ter

Illészetben ki utalt hasonló minőségü lakásuk van, 
félhavi h avldíj , illetve havizsold ; 

b) akiknek negyed (fél- egész-) éves felmondásos 
fl5bérleti lakásuk van, továbbá akiknok a jelenlegi 

19* 
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mostoha lakásviszonyok folytán csak az a) pont alatt 
~mlített lakásuk van, azonban saját bútorzaltal ren
delkeznek, ha a fenti körülményeket bl'il!azolják és 
bú torzatukat áthelyp.zés esetén új állomá~hetyükre 
ténylrg át is szállítják, egy havi havidíj illetve havi
zsold jár. 

2. A nős, özvegy vagy elvál t csendőr egyének részér!' 
aj ha egy vagy két családi pótlékban részesülnek. 

két havidíj illetve havizsold 
b) ha kettőllél töbh családi pótlékban részesülnek, 

három havi havidíj illetve havizsold jár. 
Abban az esetben, ha az átköltözködés kizárólag 

tengelyen történik, az átköltözködési átalánynakmásfél
szerese j ár. 

Az átköttözködések alkalmával sem napidíjakat, 
sem bérkocsidíjakat, sem a személypod~yászért"vagy 
kézipodgyászért esetleg fizetett bármilyen dlJakat 
(bordárdíj, málhatúlsúly stb.) nem lehet felszámf
tani. 

Ve g yes r e n d e l k e z é s e k. 

A hivatalos kiküldetések alkalmával felm!'rült ki
küldetési illetménypkről, illetőleg az átköltözködések 
alkalmával felmerült átRöltözködési illetményekről 
utazási számadást kell szerkeszteni. 

Az utazási számadást az utazás befejt'zésének nap
jától számított tizE'nnégy napon belül be. kto~l terjesz
teni az ebzámolásra hivatott gazdasági hlvatalhoz. 

Elkésve beadott utazási szárnadások csak a. m. 
kir. bt'lül!yminiszter engedélye alapján számolhatók el. 

A kiküldött csendőr részére az utazás megkez
dése előlt leufeljebb három nappal az elöreláthatólag 
fE'lmerülendő kiküldetési illetményeket meg nem haladó 
ÖSSZ{'gü útielőleg adható. 

A kiküldött köteles az útielőleg felvétele után 
három nap mulva útra kelni, vagy a felvett úlielőle
get visszafizetni. 
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Az utazási számadáson mindenkor fel kell tün
tetni, hogy vétetett-e fel és mennyi útielőleg és mely 
pénztárból. 

Az utazási számadáshoz a hivatalos kiküldetésre 
vonatkozó rendpietet eredetben vagy hiteles másolat
ban csatolni kell. 

Ezen szabály alól kivételt képeznek azok a kikül
detések, amelyek Ulasítás alapján bizonyos idősza
kokban teljesíttetnek, valamint azok, amelyek sür
gössé!?, vagy ~gyéb okok miatt szóbeli l'endl·let alapján 
teJjesíttetnek_ Ilyen esetekben ezt a körülmé ny t a 
kiküldö parancsnokság parancsnoka az utazási szám
adáson igazolni köteles. 

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

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

Az utazási számadásban pontosan fel kE'l1 tilntetni 
a vonat vagy hajó elindulásának és megérkezésének 
napját és óráját. 

Ha az utazás tengelyen történik, az utazási szám
adásban fel kell tü Iltetni az elindulásnak és a meg
érkezésnek a napját és óráját. 

A kiküldő parancsnokság parancsnoka köteles a 
beterjpsztett utazási számadáson igazolni, hogya kikül
dött álLJ l ellöltött idő helyesen használtatotl-e fel, 
hogy az utazás a parancsnak mE'gfelelően teljesítte
tett-e és hogy az esetleg használt drágább közleke
dési eszköznek az igénybe vétele jogosult volt-e. 

Egyidőben csak el(yfajta utazási illeték sz:\mítható 
fel, még pedig mindig a nagyobb kimérelü. (Pl. ideig
lenesen vezényelt csendörnek arra az idöre, amikor 
vezényeltetési pótdíjat élvez, vezénylési pótdíJra igé
nye nincsen.) 



v. 
Kórházi ápolásra valamint gyógyszerekre Tal& 

igény. 

Tényleges állományú és várakozási illetékkel 8za
badsállolt csendőr havidíjasok, továbbá legénységi 
állományú egyének és eZl'knek olyan családtaJ!jai, 
akik után a családfö családi pótlékban részesül, meg
betegedésük esetén katonai, állami vagy közkórházba 
való fl'lvételre igényt tarthatnak. 

Elsö sorban katonai kórház veendő igénybe. 
Gyógy- és élelmezési költség fejében a kórházban 

eltöltött minden napra a rangosztályba sorolt havi
clíjasok után az egy és félszeres, ezeknek a család
tagjai, valamint a legénységi állományú egyének után 
az egyszeres, a legénységi állományu egyének család
tagjai után pedig a félszeres élelmezési adagváltság 
a beteg csendör, illetőleg a családfő által a kincs
tárnak me~térítendö. 

A szolgálat teljesítés közben, vagy a szolgálat 
sajátlagos volta folytán önhibájukon kívül megbete
gedett csendőr egyéneknek ingyenes kórházi ápolásra 
és gyógyfürdö intézetekben való gyógykezelésre van 
igényük. Ez esetekben a gyógyköltségek: a kincstár 
által viseltetnek, a természetben kiszolgáltatott kór
házi élelmezésért azonban az élelmezési adagváltsá~ 
egyszerese megtérítendö. 

Olyan esetekben, amidőn a megbetegedett csen
dörségi egyének kórházon kivül ápoltatnak és a 
felmerülő gyógykezelési költségek a kincstár terhére 
nyernrk elszámolást, a betegség tartama alatt a 
betegtől egy fél élelmezési adagváltság a kincstár 
javára visszatérítendő. 

A tényleges állományu és várakozási illeté kkel 
szabadságolt csendörségi egyének jogosítva vannak 
saját személyük, családtagjaik és cselédségük szá
mára azon esetben, ha a gyógykezelés kórházon 
kívül történik, a gyógyszereket a meghatározott 

ártérítés mellett a katonai, vagy ilyennek helyben 
nem létében polgári gyógyszertárból hozatni; a 
yonatkozó vényre azonban a rendelő orvos az igény
Jogosult nevét, rangját, csapattestét esetleg lakcímét 
és hogy a rendel.t gyógyszer a 8zorosan vett gyógy~ 
Itezeléshez tartOZIk, feljegyezni köteles. 

Ahol katonai gyógyszertár van, a gyógyszerek 
csak onnan szerezhetők be és csak abban az eselben 
hozhatók polgári gyól!'{szertárból, ha a rendelet gyógy
szerek !l .katonai gyógysz~rtárban nem kaphatók éli 
ezen kör~lmény a katonaI gyógyszertár által igazolva 
van. Az ll(y felmerült gyógyszer költségek a Itincs
tár által elszámolhatók. 

VI. 

Különfélék. 

L Do h ányille ték. Minden lel!énységi állomány Ú. 
csendörnek,. de csakis saját személye részére havon
ként és feJenként 8 csomag mérsékelt árú pipa
dohányra van igénye. 

Azon csendörölt számára kik nem dohányzók:, 
ily dohány fel nem vehető. ' 

2. L~val!lási jutalomdíj . Azon lovascsendlIr, ki 
szolgálatr lovát 3 éven át megszakitás nélkül lova
golja, jó és teljes szolgálatképes állapotban bemu
tatJa 300 ~orona, ugyanazon ló után minden további 
évben pedIg 200 korona jutalomban részesül. 

R. Fentartási pótlék. Oly örsöknél, ahol a nötlenek: 
állom~ny~, fegv:elmi fenyítés végrehajtása folytán 
elöállo hIány kIvételével - bármily okból 3 före 
vagy még azon alól leszáll, mindaddig mig ezen 
állomány legalább négy főre ki nem eaészíttetik az 
örs közi!azdálkodása részére napi 300 "korona fe~tar
tási pótlék jár. 

4. Függőben lévö, egyelőre tehát nem folyósít
ható illetékek: lótápváltság, IÓátalány, oktató tisztek 
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és segéd oktatók tanpótdíja, gazdászati tiszthelyettese~ 
Irodai pótdíla, csendőrségi " ü:odaszolgák " ruházatI 
átalánya, vitézségi érempótdlJ, JelvénypóldíJ. . 

5. Vasuti menetdij kedvl'zmény. Arcképes Igazo~
vány alapján vas uti menetdij k~dvezményre, vagyl~ 
a haszuált vonatnemnek és kocsIOsztálynak megfelelo 
alacsonyabb kocsiosztályú féljeggyel való, utazás.ra 
igény jogosultak a tényleges és nyugállományu csendőr
tisztek és azok családtagjai, a tényleges és nyugállo
mányú l-ső, 2-od és 3-ad osztályú csapat- és gaz~~
szati csendőr tiszthelyettesek és azok családtagjai. 

A nyugállomány ú tiszthelyeltesek kö~ül azonb.an 
csak azokat illeti meg a kedvezmény, akik vagy mmt 
tiszth~lyettesek, vagy mint volt járáső~J?esterek, 
illetve (gazdászati) törzsőrmesterek nyugdlJaztattak, 

Egyéb legé~ységi állománv:ú csondőr egyének 
szabadsá/(olási Igazolvány alapJán a sza.badságol~sl 
igazolványban feltüntetett helyre és. vissza. saját 
személyükre a Ill. kocsiosztályban ez Idö szermt fél 
IV. osztályú menetjegy váltás a mellett utazhatnak. 

6. Illeték előleg. Tényleges szolgálatban álló olyan 
tisztek részére, akik önhibájukon kívill betegség vag v: 
családi vagy anyagi csapások folytán szorult a!lyagl 
helyzetbe jutnak és akik szolgálatuknak l~llndell 
tekintetben megfelelnek, kérelmükre a fél haVI. vagy 
egy havi havidíjuknak megfelelő .kamatmente~ ~lleték 
előleget engedélyezhet a m. kIr. belilgy~lllllszter. 

Egybavi illeték előleg csak egészen kIvételesen 
olyan esetekben eng~dély~zhető, am.ikor ~ kérelmező 
orvosi vagy egyéb blzonyllvánnyal Igazol~a, hogy az 
e"y havi illeték elölegre feltétlenül szüksége .van. 

o A megélhetési viszonyok általános nehézségeI (pl. 
ruházat beszerzése, gyermekek iskolázt!'tása és más 
ehhez hasolIlók) az előleg kérésre mdokul nem 
szolgálnak. . 

A félhavi illeték előleg három haVI, az egyhavi 
illeték előleg pedig hat havi egyenlő s egymásután 
.következő részletben fizetendő vissza. 

2.97 

Ujabb illeték előleg semmi körillmények között 
sem engedélyezhető mindaddig amíg a korábba. 
en/(edélyezett illeték előleg visszafizetésére megálla
r ított három, illetőleg bat hónap le nem telt, .még 
akkor sem, ha a korábbi illeték előleg a visszafize
tésére megállapított három illetőleg hat hónap letelte 
elött fizettetett is vissza. 

Legénységi állományu egyének közül csak as 
őrmesterek és az ennél magasabb rendfokozaltal 
bírók részesiilhetnek illeték előlegben, ha két tanú 
által aláírt kött'lez\ ényben kötelezik magukat arra, 
hogy a megállapított részletek a havi ilJetékükböl 
levollhat6k. 
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Csendőregyének felülvizsgálata. 

A m. kir. csendőrség tal!'jainak felülvizsgálata 
általában az A -10. jelzésű Felülvizsgálati szabály 
határozványai szerint történik. 

A felülvizsgálat célja a tőrődöttség vagy tartós 
betegeskedés által előidézett szolgillatképtelenségnek, 
valamint a visszanyert szolgálalképességnek bIzott
ságilag való megállaflítása. 

Felülvizsgalat alá nem vonatnak azok a csendőr
egyének, kik 60 éves életkorukat mephaladták, va!!y 
valamely felemelte n számítandó szolgálati idő'betudá
sával 40 évig szolgáltak és nyugállományba való 
helyezésüket kérelmezik. 

UO'yancsak nem vonatnak felülvizsgálat alá az 
elmebetegek j ezek - az elmezavart bizonyító tör
vényszéki orvosi vélemény alapján - gondnokság 
alá helyezésük után felülvizsgálat nélkül helyeztetnek 
nyugállományba. Azon elmebeteg rangosztályba sorolt 
csendőr havidijasok, kiknek gondnokság alá helyezése 
szolgálatképtelenségük hatodik havában sem követke
zett volna be, az A-42. jelzésű Szabadságolási sza
bály 2. §. B. 8. dJ pontja értelmében határozatlan 
időre várakozási illetékkd szabadságollatnak. 

Felülvizsgálat nélkül helyezhetők végHI nyul!'állo
mányba a rangoszlályba sorolt csendőr havidíjasok 
közül mindazok, kiknek a tényleges szolgálatban való 
további meghagyása az erre vonatkozó szabályok 
szerint meg nem engedhető. 

A csendőrségi havidíjasok felülvizsgálata vagy 
saját kérelmükre, vagy hivatalból tétetik folyamatba. 
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A felülvizsgálat akkor kérelmezhető, ha a csendőr 
havidíjas testi törödöttsége folytán, vagy testi erejének 
Y~gy szellemi ~üködésének érezhető fogyatkozás .. 
mIatt, az öt megJ!letö állásban a szolgálat teljesítésére 
már nem képes, vagy pedig, ha már 5 hónál tovább 
- babár rövid félbeszakításokkal is - szolgálatkép
telen, és egészségének helyreállítását a hatodik hónap 
lefolyásáig sem reméli. 

A. fe~ülviz.sgálatért benyujtott folyamodványhoz 
orVOSI blzonyltvány melléklendő, me ly, ha a folya
mo~ó orvosi kezelés alatt volt, a kezelőorvos, különben 
pedIg az erre szolgálatilag hivatott vagy megbízott 
csendör(honvéd)orvos által állítandó ki. A folyamo d
ványban az. illető határozottan kijelenteni tartozik, 
hogy felülVizsgálatát nem más okból, mint testi törö
döttsége, betegsége, vagy pedig testi vagy szpllemi 
működésének a szoll!'álatképességet akadályozó fogyat-
kozása miatt kérelmezi. . 

Hivatalból. való lelülvizsgálatra oly csendőr havi
dijasok hozat~ak javaslatba, kik vagy szakadatlanul, 
vagy csak kisebb megszakításokkal, anélkül hooy 
rövid idö alatti felgyógyulás ukhoz remény' vo I n<"a, 
betegség miatt már hatodik hónapja szolgálatképtele
nek, vagy pedig egyáltalán testileg va)ry szellemileg 
oly törödöttekké váltak, hogy szembelUnőleg a szol
gálat kövptelményeinek többé megfelelni képtelenek, 
s állapotukat félreismerve, felülvizsgálatukért folya
modni elmulasztják. 

Csendőr havidíjasok hivatalból való felülvizsgálatát 
mindenkor a miuister rendeli el. 

Méltánylást érdemlő esetekben, különősen akkor 
ha a teljes felgyógyulás további 2-3 hó alatt nagy 
valósz!nűséggel várható, vagy ha oly egyénekröl van 
~zó, kIk: ellenség előtt kapott sebeik, vagy béke idején 
IS, szolgálat teljesítés alatt önhibáj ukon kívül szenve
dett sérülés ük, vagy súlyos betegségük gyógyítása 
végett orvosi kezelés alatt állanak s akiknél a teljes 
szolgálatképesség visszanyerése remélhető, a hivatalból 



való felUlvizsgálat iránti javaslat mellözhető s helyette 
a. mi nister dön tése kérendő ki. 

A csendőraltisztek (fötörzsőrmestertőI lefelé) felül
vizsgálata vagy az állományilletékes csendőrkerületi 
parancsnokság által, vagy azon honvéd és közrendé
szeti kórház által indítványoztatik, melynek beteg
állományában az illető van. 

A csendőregyének felülvizsgálatra állítását általá
ban azon parancsnokság vagy hatóság rendeli el, 
melynél a felülvizsgálat tényleg eszkőzöltetik. 

Az V., VI. és VII. rangosztályba sorolt bavidíjasok 
felülvizsgálata elvileg a ministeriumban foganatosít
tatik, a Vlll. és ennél alsóbb rangosztályba tHrtozó, 
valamint a rangosztályba nem sorolt csendőr havi
díjasok feliilvizsgálata pedig a területileg illetékes 
felülvizsgáló-bizollság által eszközöltptik. 

A csendőr havidíjasok felülvizsgálatukat megelőzö
leg úgynevezett előleges orvosi megvizs~álásna~ vet
tetnek alá, melynek eredménye a felülVIzsgálati tábo 
lázatra vezeltetik rá. 

A csendőregyének felülvizsgálatának megtörténte 
után az összes felülvizsgálati iratok a mimsteriumba 
terjesztetnek fel. A felülvizsgáló bizottság lelete és 
indítványa felett minden előforduló esetben a minis
ter határoz. 

Minden szolgálatképtelenné vált csendőr ' rang
osztályba nem sorolt havidíjast és altisztet (csend
őrt), ki teljes nyugdíjra igényt adó szolgálati idejét 
(40 évet), vagy a 60. életével nem töltötte be, csak 
ideiglenesen lehet nyugdíjazni. Az ideiglf'nes nyug
díjazás tartama öt év, amely idő elteltével, ha az 
illető a jelzett idö alatt a tényleges szolgálat kötelé
kébe vissza nem vétetett, sem pedig szolgálattételre 
ideiglenesen be nem rendeltetett, öt saját kérelmére 
véglegesen nyugalomba kell helyezni. 

Ugyancsak véglegesen nyugalomba helyezetlnek 
kell tekinteni az olyan ideiglenesen nyugalomba 
1t.elyezett csendőr rangosztályba nem sorolt havi-
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díjast és altisztet (csendört), aki időközben a 60. 
életévét bl'töltötte, vagy pedig, akire nézve eltelt az 
az idő, amely az ideiglenes nyugalomba belyezéskor 
a besz~mftott .szolgálati időn felül még hiányzott a 
be.száJ?llható Javadalmazással egyenlő összegű uyug
díjra Igényt adó teljes szolgálati idejéhez. 
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Csendőregyének, azok özvegyeinek 
és árváinak ellátása. 

A m. kir. csendőrség rangosztályba sorolt h!wi
dfjasai (ti,ztek és hasonrangúak) ellátás tekinteté
ben az 1921 : XXXII. t.-c. hatálya alá tartoznak, míg 
a rangosztályba sorozott csendőrségi havidíjasok 
özvegyeinek és árváinak, valamint a csendőrlegény
ségnek, nemkülönben azok özvegyein!'k és árváinak 
ellátásai tekintetében az 1912. évi LXV. t.-c. hatá-
rozványait hl! alkalmazni. _ 

Ellátás szempontjából legénység alatt érteni kell 
a nyugállományú rangosztályba nem sorolt havi, 
díjasokat is. 

Az össz!'s csendllrségi nyugdíjasok, nyugdíjas 
özv!'gyek és árvák ellátási díJait legutóbb a m. kir. 
ministeriumnak 1924. évi 5100jM. E. számú rendel .. te 
szabályozta, az pllátási díjak mikénti kiutalása (ki
fizelés!') iránt pedig a m. kir. pénzügyminister úrnak 
1924. évi 5200/P. M. számú körrendelete és aual 
egyidejüleg az állami készpénzbevélPlek ~s kiadások 
kezelése tárgyában kiadotl Utasitás intézkedik. 

I. 

Tisztek (hasonrangúak) ellátása. 

1. Az ellátás nemei: a) nyugdíj, b) lakáspénz 
(lakbér-nyugdíj), e) sérülési pótdíj, il) rokkantháZI 
ellátás. 

2. Állandó 'lyugdíjra van igényük azoknak, 
akiket nyugalomba hely!'zn!'k, miután a) életük 
hatvanadik évét betöltötték, vagy b) a szolgálatban 
a felemelten számítandó idő betudásával negyven 
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évet eltöltöttp.k, vagy e) a ~zolgálatban kilenc évet 
és hat hónapot mpghaladó l öt valósággal eltöltöttek 
és tartósan szolgálatképtelenekké váltak. 

A szolgálatk~ptelenséget felülvizsgálat útján álla
pítják meg. 

A e) alat~i idö előt.t álla,ndó nyugdíjat akkor kell 
me,gállapítam, ba az IgénYJogosult 1. badiszoluálat
telJesítés következtében saját bibáján kívül tÖrtént 
megsérülés, vagy tartós egészségrontás folytán vált 
szoll!álatképtelpnné j 2. másként, de önhibán kívül, 
a szolgálat alatt, a szolgáJat sajátossá~ai következ
tében, a szolgálati helyen uralkodott fertőző betegség 
következtében sérült mell, vagy. rontotta m!'g tartósan 
egészségét j 3. elmebetellség, esk:ór, mindkét szemére 
me~vakulás, mindkét szem látóképrssi>gének naj!y
fokú csökkenése, a halló- vagy beszélőképe~sél! e"ész 
elvesztése, vagy hüdés következtében tehetetle/lné ;ált. 

3. Idöleges nyugdí}m annak van igénye, aki az 
előző pontban felsorolt eseteken kívül szolgálat
képtelenné vált, mielőtt a szolgálatban kilenc éve! 
és hat hónapot meghaladó időt valósággal ellö .tött 
volna. 
, Az időleges nyugdíj annyi évre jár, amennyit az 
Illető a szolgálatban egészen vagy csak részben is 
eltöltött. 

4. Nyugállományba helyezés hivatalból. Oly tisz
tek (hasonragúak), akiknek a tényle<1es sz .. lgálatban 
való továb.bi meghagyás a az erre v;natkozó szabá'y
~atok szermt me~ nem engedhető, a szoll!álati ide· 
Jüknek mpgfelelő ldőle>gcs vagy á ,landó ellátási illet
mény:ekkel - a netalán fennálló tényleges szoJ!rálati 
köt lezetlség fdoldása mellett - előzetes felül
vizsgálat nélkül nyugállnmányba helyezhetők. 

5. Ellátá.~ o'laítélése különös esetekben. Oly tisz
tek (hasonrangúak) részére, akiket az arra vonatkozó 
szolgálati szabályzatok értelmébm rendfokozatukból 
elbocsátanak, vagy akik arrIlI önként leköszönnek a 
miniszter beigazolt rászorultság esetén a törvényes 
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mérték teljes összegéig terjedhető ellátási i11etménye
ket ítélhet oda. 

A tiszti (hasonrangú) rendfokozatnak hüntetőbíró
sági úton való elvesztésénél a miniszter a pénzügy
miniszterrel el!yetértőleg méltánylást érdemlő esetek
ben és bei gazolt rászorultság esetén ellátási illetmé
nyeket ítélhet oda a törvényes mérték feléig, egészen 
kivételes esetekben annak teljes összegéig is. 

A miniszter az enj!edélyezett ellátást átmenetileg, 
val!y végérvényesen ismét beszüntetheti, ha azok a 
feltételek, amelyek annak idején a nyugdíj engedé
lyezésére alapnl szolgáltak, később megs2.ünnek. 

6. A nyugdíj összege. A kijáró évi nyugdíjat a 
beszámítható szolgálati idő szerint akként kell meg
állapítani, hogy az tíz beszámítható szolgálati év után 
az utoljára élvezett beszámítható javadalmazásnak 
40%-át és minden további beszámítható szolgálati 
évért 20f0-ál tegye ki. 

Beszámítha.tó javadalmazás alatt kizárólag a fize
tést (havidíjat) kell érteni. A csendőrségi pótdíj ezidő
szerint a nyugdíjba beszámítható javadalmazást nem 
képez. 

1924. július hó l-től átmenetileg a költsél!vetési 
egyensúlynak az 1924. évi IV. t,-c. értelml>ben leendő 
helyreállitása idejére (szanálási időre), va~wis 1926. 
június hó' végéig, azoknál a nyugdíjas tiszteknél, 
(hasonrangúaknál), akiknek nyugalomba helyezteté
sük időpontjában a MemeH, illetve kedvezményesen 
számított idővel együtt 15 évnél kevesebb beszámít
ható szol~álati idejük van, a nyugdíjat az ílV címrn 
különben járó összegnek 600f0-ával kell megállapítani. 

NE'm nyer alkalmazást ez a korlátozás azoknál a 
nyugállományú rangosztályba sorozott havidíjasoknál, 
akik sérülé~i pótdíj élvezetében állanak. 

A tizenöt évnél kevesebb beszámítható szolgálati 
ídővel nylll!alomba hplyezett annak a nyugdíjasnak. 
aki köz hatósági bizonyítvánnyal beigazoltan semmi
fél" keresettel vagy jövedelemmf'l nem bir és amel-
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lelt teljesen munka- és keresetképtelen is, jogában 
á.ll leljes munka- és keresetképtelenségét felülviz8-
gáló bizottság útján megállapíttatni, amely esetben 
ezen pont harmadik bekezdésébl'n említett korlátozás 
ránézve a teljes munka- és keresetképtelenség meg
álla pf tás ának napját követö hó l-től kezdve nem nyer 
alkalmazást. Ebben az esetben az illető nyugdíja az 
e címen különben járó összegnek 85% -ávallesz meg
állapítva. 

Azoknál a nyugdíjasoknál, akiknek a nyugalombllo 
helyeztetésük időpontjában tizenöt évnél több, de 
npgyven évnél kevesebb beszámítható szolgálati ide
jük van, az ellátás (nyugdíj) ugyancsak 1924. július 
hó l-től átmenptile!! a szanálási idő tartamára, az 
egyébként járó nyugdíj alábbi százalékával állapít
tatik meg és pedig, ha a beszámítható szo:gálati idő: 
15 év vagy ennél több, de 30 évnél kevesebb 850 /o-ával 
30 « cc cc c, cc 35 u cc 900/0" 
35 « « « « « 40 « « 95%« 
40 « « cc cc « - « « LOo% « 

Ez a korlátozó rendelkezés nem nyer alkalmazásl 
azoknál a nyugdíjasoknál, akik hatvanadik életévüket 
már belöllötték, vagy ezután töltik bp, a hatvaDadik 
életév betöltését követő hó l-töl kezdve. 

Azt, hogy a 4D évnél kevespbb beszámítható szol
gálati idő után nyugalomba helyezett csendör egyén 
nyugdíját, a fenti korlátozások figYl'lembevételével 
a nyugdíjba beszámítható javadalmazás hány %-ával 
kell megállapítani, az 1. számú kimutatás tünteti fel. 

7. A nyugdíj élvezetének kezdet" és megszünése. 
Az egyenlő havi részletekben előre fizetendő, továb» 
nem osztható nyugdíj élvezete kezdödik a ténylpges
ségi iHetmények beszüntetését, illetve különös ese
tekben az ellátás odaítélését. kövel ö hó elspjével és 
megszünik, aj az igényjogosult halálával, b) a csen
dőrségnél ténylegességi illetménypk melIetli újra 
alkalmazásával, e) egy évnél hosszabb ideig Magyar
országon kivüli tartózkodásával, hacsak a nyugdíj 
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élvezete erre az idöre külön nem engedélyeztetett 
lj a magyar állampolgárság elvesztésével, vagy ~ 
magyar állampolgárság mellett idegen állampolgárság 
megszprzésével, ej a miniszter engedélye nélkill ide
g~n ha~al?m szolgálatába lépésével, t) oly blintetö
blró.ságI Itélet folytán, mely a nyugdíj elvesztését 
vonja maga után, g) rokkantházi ellátás adományo
zásával, hj pólgári állami,. vagy ezzel egyenlőnek 
tart.o~t SzollZálatbalépéssel, i) az időleges nyugdíja~ 
~áS1 Idő leteltével, k) a nyugállományból fogyatékb~ 
Jutással, l) a nyugdíj élvezeléről való lemondással 
m) büntetiíbírósági hat hónapnál hosszabb tarlamÓ 
szabadságvesztés büntetés esetén, a büntetés végre· 
haJtásának tartamára, ha az ítélet nem vonja ma"a 
után a nyugdíj elvesztését. ., 

8. A laká~pénzre (lakbémyugdíjl'a) vonatkozólag 
lásd a IV. fejezetet. 

9. Állandó sérülési pótd~j jár a rangosztályba 
sorolt tartósan szolgálatképtelen havidfjasoknak a 
s~besülésnek (sérülésnek, egészségrontásnak) felUl
~!zsgálat által megállapított foltához képest, 1924. évi 
Jultus hó l-től a következö ö~szegekben: 

aj ha a tartós szolgálatképtele1 .ség a szol"álat 
~elje.sítése a~alt, -:agy az~al szoros kapcsolatba~ az 
Illetönek saját blbáJán klvül sebes illés vagy súlyos 
sérülés (egé~zségrontás) folytán állott elő és a by-g) 
pontok szermt maga~abb összeg nem jár, havi 16 
aranykorona, ha az Illető az a) pontban mpgjelölt 
módon bJ egYik kezét vagy egyik lábát, valZY mind
két kezét, vagy mindkét lábát vesztette el de a 
könyök-, illetőleg térdizület használható állapotban ma
radt, e testrészek mindegyikéért havi 24 aranykorona; 

e) egyi.k sze~ére megvakult, havi 24 aranykorona; 
dJ egYIk karját vagy pgyik lábszárát va"y mind· 

két karját vagy mindkét lábszárát vesztette ~l e test
részek "?-indegyikéért, ~avi 32 aranykorona j , 

e) mIndkét fillére telJ esen megsikelOlt vagy beszélő
tépességét teljesen elvesztette, továbbá a fejnek, 
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dlellkasi és hasiszerveknek oly mérvű megsérUlése 
vagy megbetegedése, mi életmüködésUknek oly lénye
ges ~sorbításával vagyakadályozásával jár, meIr 
orvosI me!(ítélés ·szerint a polgári életben legalábil 
'(a (664/

6
%) kereset- vagy munkaképesség csökkenésl 

okoz, havi ö2 aranykorona; 
f) mindkét szemére megvakult vagy látóképes

sége annyira csökkent, hogy csak igen nagy tárgya
kat tud közvetlen közelből felismerni, illetőleg csak 
do világosságot tudja a sötétségtől megkülönböztetni 
havi 64 aranykorona. ' 

g) bénulás folytán teljesen tehetetlenné · vált, havi 
80 aranykorona. 

A testrészek tartós hasznavenetetlenségét azok 
Jlvesztésével egyenlőnek kell tartal,i. 

A sérülési pótdfjra való igény csak a sebesülés 
(sérülés, egészségrontás) időpontjától számított 10 éven 
belül érvényesíthető. 

Akik sebesülésilket ellenség előtt vagy bebizonyí
tottan hadiszolgálatleljesílés közben szerezték, azok
nak a sérlilési pótdíjat 500f0-kal felemelt összegben 
kell fol yósí I ani. 

A sérillési pÓIdíjak adómentesek. 
10. Időleges sé,.ülési pótdíira van igényük azok

nak, akiket fellilvizsgálat alapján, mint ezidőszerint 
szolgálatképteleneket, várakozási illetékkel szabadsá
golnak, ha egyébként a feltételek rájuk nézve fenn
forognak. Az időleges sérülési pótdíj a várakozási 
illetékkel való szabadságolás tart~mára szól, azonban 
kél évet nem haladhat meg.Osszege egyenlő az 
állandó sérülési pótdíj összegével. 

11. Kedvezményes (100%-0.'1) nyugdíiban, azaz 
a beszámítható javadalmazás teljes összegével felér6 
nyugdíjban kell részesíteni 1924. július l-töl kezdve 
az.t a fegyver alalt szolgálatot teljesílö tisztet, aki 
mmden kétséget kizáróla!! ellenszegü!ókkel folytatott 
harcban vagy más, a szolgálat teljesítése közben elő
állott viadalban, illetőleg szolgálalközben vagy amiatt 
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ért orvtámadás folytán szerzett sérülése következté
ben vált mindpnne!uü. állami szol~álatra teljesen kép
lelenné, szolgálalt ldE'Jére, valam mt arra való tekin
tet nélkül, hogy ideiglenes vagy véglf>ges minőségben 
volt-e alkalmazva. ( 912: LXV. t.-c. 42. §. 5. bek.) 

Az ily kedvezményes nyugdíjat csak a pénzIIgy
miniszter előzetes hozzájárulásával és csak oly ese
tekben lehet l'ngedélyezni, ha a szolgálatképtelensé
get _ .. IlIJdé~ő baleset, rendkívüli esemény vagy sérü
lés es a telJPs szolgálalképJelenség között három évnél 
hosszabb idő nem telt el. 

fl 6. pont hatodik bp kezdés ében foglalt korlátozó 
rendplkezéseket ezen kedvezményes ellátások meg
állapításánál is alkalmazni kell. 

12. Többféle állami ellátásra senkinek sem lehet 
igénye. Az olyan nyugdíjas, aki 1924. július hó l-ig 
az államkincstártól járó nyugdíj án kívül olyan külön 
nyugdíji!1tézeJ ek (nyugdíjalapok stb.) valamelyikének 
terhére,.ls részesülj ellátásban, amely nyugdljintézet 
(nyugdlJalap st.b.) az állammal az érvényben álló jog
szabályok szermt a nyugellátás szempontjából viszo
nosságban van, az 1924. évi július hó l-től kezdődő
leg a részére többféle címen járó ellátások helyett 
csak egy:)ogcímen, tehát vagy az államkincstár vagy 
a nyugdlJlIltézetek valamelyike terhére kaphat ellá
tást. A nyugdíjat ebben az esetben az illeWnek a külön· 
fél.e nyugalombahelyezése időpontjában betöltött állá
sai közül azután az állása után kell megállapítani, 
mely állással 1924. évi 5000fM.E. számu rendelet 
szerint magasabb összegü Ilzetés jár; a killönféle 
nyugalomba helyezések alkalmával figyelembe vett 
szolgálati idö egybeszámításával a nyugdíjat az emlí
tett magasabb összegü fizetésnek az alapul vétele 
mellett, az egybeszámított szolgálati időnek megfelelő 
8'l.ázalékával kell megállapítani. 

13. Katonai t'okkantházi ellátásra van igényük a 
háb?rú~an vagy békében, szolgálatteljesítés közben, 
önhlbáJán kivül szenvedett sérillés folytán rokkan t-
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nak osztályozott, állandóan nyugdíjazott, keresetkép
telen és vagyontalan ápolásra szoruló tiszteknek a 
VIII. rangosztálytól (századostól) leMé. 

Az ellátás kétféle: a) elhelye'lés katonai rokkant
házban (rokkantházi helyi ellátás), b) rokkant házi 
ellátási hely adományozása a lakhely szabad válasz
tásával. 

Rokkantházi helyi ellátásban azok az igény jogo. 
sultak részesülnek, akik hozzátartozóiknál a szüksé
ges ápolá-ban és gondozásban bebizonyítottan nf'm 
részesülhelnek. Szállást kapnak, lakásberendezésre 
igényilk nincsen. Lakáspénz nem jár. 

A katonai rokkantházi ellátásban állók nyugdíj 
helyett rokkant-havidíjat élveznek, amely a tényle
gességi havidíj 900f0-ában van mt·gállapílva. Ha azon
ban a törvényszerü nyugdíj a rokkant-havidíjat meg
haladja, ez utóbbit a nyugdíj összegében kapják. 

1 i. Elmegyógyintézetben nyernek elhelyezést a csen
dllrségi illetményeket élvező elmebeteg tisztek, ha 
hozzatartozóik másként nem rendelk:eznek. 

Az elmegyó,gyintpzetbe való beszállítás költségeit, 
valamint a tartásdíjat az illető illetményeiböl (nyug· 
díj ából) és esetleges magánvagyonának jövedelméből 
kell fedezni. 

Ha az elmegyógyintézeti köJtségekre, valamint a 
ruházat és fehérnemü beszerzésére é~ utánpóllására. 
nemkülönben egyéb kisebb szükségletekre a vagyon
talan elmebeteg ti-zt illetményei (nyugdíja) nem ele
gendők, a fedezetlen részt a kincstár viseli. 

A gyógyilltézetben elhelyezett tiszt családjának 
illetményeit külön szabályzatok határozzák meg. 

15. Nyugdíjelöleg. Állandó nyugellátást f'lvező 
tisztek részére, gazdasági önállóságuk előmozdílása 
céljából a J énzügyminiszterrel egyetértőleg rendeleti 
úton m!'gállapítandó feltételek mellett a megállapított 
törvéllyszerü nyugdíJ két évi üsszegéig terjedhető 
kamatmentes nyugdíjelöleget lehet engedélyezni, a 
kincstár érdeKeinek feltétlen biztosítása mellett. 



Ezen elöleget a ml-'géllapított nyugdíj havi össze
gének legalább egyharmadát kitevő havI részletekben 
kell visszafizp.tni. 

Az 1921: XXXII. t.-c. 76. §-énak korlátozó rendel
kezéseit ezrn nyugdíjelölegek behajtása tekintetében 
nem lebet alkalmazni. 

Akinek nyugdíja bárminem ü előjegyzett tarto7ás
sal meg van terhelve, az nyugdíjelöleget nem kaphat. 

A nyugdíjelöleg engedélyezésénpk feltételeit tar
talmazó végrehajtási rendelkezésekhez a pénzügy
minister még nem járult hozzá. 

A nyugdíjelöle,!! engedélyezése iránti kérelmek a 
végrehajtési rendelkezések kiadása után, a beérkezés 
sorrendjében bizottságilag fognak letárgyaltatni. 

A vé~:,'rehajtási rendelkezések kiadásáról a nyug
díjas tisztek annak idt'jén értesítve lesznek. Addig 
ily irányú kéreImeket nem kell elöterjeszteni. 

16. Felszólamlások az ellátás miatt. Azokra a 
kérdésekre nézve, amelyek a tiszteket megillető ill
látásra való igényből erednek, valamint az ebből az 
igényből folyólag az államkincstárral szemben támaszt
ható követelésekre nézve, a határozat bozatalára -
minden más eljárás kizárásával - a minister illetékes. 

IL 
Legénységi állomállYú egyének ellátása. 

1. Az ellátás nemei. Állandó ellátás: aj nyugdJj, 
hj lakáspénz (lakbérnyugdíj). Egyszersmindenkorra 
.~zóló ellátá.~: a végkielégítés. 

2. Nyugdíjra az tartJlat igényt, akinek legalább 
9 évet és ti hónapot meghaladó beszámítható, való
ságos szolgálati ideje van. A nyugalomba helyezést 
az alkalmazott kérelmére el kell rendelni, ha az illető: 
a) olyan testi vagy szellemi fogyatkozásban szenved, 
amely öt szolgálatának további ellátására véglegesen 
vagy legalább huzamosabb ideig képtelenné teszi, 
vagy bJ a beszámítható javadalmazással egyenlö 
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összegü nyugdíjra igényt adó szolgálati idejét bptöl
tötte, vagy ej hatvanadik életévét betöltötte. Hiva
talból is el It'het relJdelni a nyugalomba helyezést, 
ha az aj és bJ pontokban megkíván t feltétl'lek vala
melyike bekövelkezett, ba az iHető hatvanötödik élet
évét betöltötte, vagy betegség okából több mint egy 
esztendő óta nem teljesített szolgálatot. 
LII BOntetésből senkit sem lehet nyugalomba helyezni. 

A szolgálatképtelenséget a bJ és ej ponban foglalt 
eset kivétt'lével felOl vizsgálat útján állapítják meg. 

A nyugdíjazás végleges, ha a bJ és ej pontok alapján 
történt, minden más esetben csak ideiglenes. 

S. Ellátásra nem tarthat igényt: 1. aki magyar 
állampolgárságát elvesztette, ll. aki a ministernek 
előzetes engedélye nélkül idegen hatalom szolgálatába 
lépett, 3. aki állásáról írásbeli nyilatkozatban önként 
lemondott (a csendőr, aki «nyilatkozato·ot ad be), 
4-. aki állását önként elhagyva, arra felhívás dacára, 
a felhívásban megszabott határidő alatt nem tért 
vissza (szökés), 5. akit a bíróság jogerős ítélettel 
hivatalvesztéHe ítélt, 6. aki jogerős tel!yelmi határozat 
alapján a szolgálat kötelékéből elbocsáttatott (a be
nyujtott kötelező el nem fogadása egyenértékű az 
eltáVOlítással), 7. aki olyan cselekményt követett el, 
amely alapul szolgálhatott volna arra, hogya szol
gála.t kölelékéböl elbocsáttassék, akit azonban e cse
lekményért megszökés miatt, vagy bármely más okból 
bűnvádi vagy fegyelmi eljárás útján felelősségre vonni 
nem lebet. 

4. A nyugdíj összegének megállapítását a tisztek 
ellátására vonatkozó I. rész 6. pontjában foglaltak 
szerint kell eszközölni. A beszámítható javadalma
zást a legénységnél a havi zsold és a. mindenkori 
közétkezési pénzből minden egyes rendfokozatban 
havi 15-, tehát évi 180 aranykorona összege képezi. 

Az l. rész 6. pont negyedik bekezdésében említett 
korlátozás aluli mentesités a legénységre nem vonat
kozik, mivel legénységi állományú egyének sérülési pót· 
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díjban ezidőszeri.nt nem részesülhetnek,banpm ehelyett 
az alábbIak szennt kedvezményes nyugdíjat élveznek. 

A pénzügyminister hozzájárulásával azoknak a 
es~n.d,örlegénysé~i egyéneknek a nyugdíj át, akik 1923. 
éVI JulIus hó l-Jét megelőző időben, a részilkre meg
állapított sebesülési (sérillési, személyi) pótdíj össze
gével felemelt nyugdíj ban részesültek, az 1912; LXV. 
t.-c. 42. §-ának 2. bekezdésében fo"lalt rendelkezés 
alapján l\:J23. évi július hó !-től a~ öket el!yébként 
mpgllletö törvényszerü nyugdíj nál magasabb összegben 
kell megállapítani, vagyis a kiszámítás egyszerüsítése 
végett kettövel osztható számra kikerekltett annyi 
százalékkal. ke!l fehimelni, ahány százalékát képezte 
az annak IdPJén megállapított sebesülési (sérülési 
személYI). pótdíj, a nyugállományba belyezés alkal~ 
mával az Illető által a tényleges szol"álatban utoljára 
élvezett és a nyugdíj me:.rállapításán~l alapul szolgált 
beszámítható javadalmazásnak. Ha ezáltal a százalék 
száznál több lenne, a nyugdíjat az alapul veendö 
beszámítható javadalmazásnak 100 százalékában kel! 
megálliLpítani, mert az 1912: LXV. t.-c. 42. §-ának 2. 
bekezdése szerint, a nyugdíj megállapításánál alapul 
szolgáló beszámítható javadalmazást az említett 
törvényszakasz alapján megállapított 'kedvezményes 
nyugdíj sem haladhat ja meg. 

Az 1923. évi június hó 30-ika után nyugállo
mányba helyezett egyének nyugdíja, tekintettel egy
részt a csendörségi illetményeknek a 6004jM. E.-1923. 
számú rendelettel, illetölpg a hivatásos katonai e"yé
ne~nek járó sérülési pótdíjaknak az 1923. évi 6250jM.E. 
szamú rendelettel történt újabb megállapítására az 
előző bekezdéspkben foglalt módon nem emelhető 
fel, hanpm ezeknél esetenként kell elbírálni hogy 
nyuf(díjuk az 1912; LXV. t.-c. 42. § ának második 
bekezdése alapján milyen összeggel állapíttassék meg . 

5. A nyugdiira való igény azzal a nappal áll be, 
amellyel az alkalmazott a tényleges szolgálat köte
léke alól felmentetett. 
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Ez a felmentés abban az esetben, ha az alkal
mazott nyugdíjra vagy végkielégítés re már igényt 
szerzett, nem történhetik előbb, mielőtt a nyugdJj, 
vagy végkielégltés meg nem állapíttatott s az Nröl 
szóló értesítés szabál yszerüen nem kézbesíttetett. 

6. Be kell szüntetni a már folyósított nyugdíjat, 
ha a nyugalomba helyezett: 1. magyar állampolgár
ságát elveszti j 2. a miniszter előzetes engedélye 
!léikül idegen hatalom szolgálatába lép; 3. jogprös 
Itélettel a bíróság által bivatalvesztésre ítéltetik, vagy 
ha olyan büntetendö cselekmény miatt itéltetik el 
jogerösen szabadságvesztés büntetésre, amelly!'l a 
közhivatalnak vagy szolgálatnak elvesztése, mint 
törvény szerint következő hatály van egybekötve; 
-i. jogerös itélettel a bíróság által szabadság-vesztés 
büntetésre itéltetik bivatalvesztés kimondása nélkül; 
Ó. a miniszternek elözetes engedély" nélkül állandóan 
Magyarország határain kívül tartózkodik; 6. a tény
leges szolgálata alatt olyan cselekményt követett el, 
mely alapul szolgálhatott volna arra, hOllY a szolgálat 
kötelékéböl elbocsáttassék ; 7. nyugállományba helye
zés után oly körülmény derül ki, amelynek ismere
tében nyugellátás nem lett volna megállapítható; 
8. fegyelmi hatósága a nyugdíjazás után elkövetett 
cselekmény miatt jogerös határozattal nyugellátá
sának elvesztését mondja ki; 9. szolgálatképessége 
helyreállott s a tényleges szolgálatba való vissza
lépésre szóló bivatalos felhívásnak záros határidő alatt 
elfogadható ok nélkül)leget nem tesz; lD. szolf(álat
tételre történt berendelésnek a kilüzött záros batáridö 
alatt elfogadbató ok nélkül eleget nem tesz; 11. újból 
állami vagy az államival egyenlőnek tekintendő 
közhatósági szolgálatba lép; 12. az 1912: 14XV. t.-c. 
17. szakasz 1-5. pontjai alatt felsorolt hatósá)!ok 
stb. állandó tényleges szolgálatába lép, 13. meghal. 

7. Kedvezményes nyugdíj. Azt, aki nyugdíjra 
igényt adó legkisebb szolgálati idejét még nem töl
tötte be, de minden kétséget kizárólag szolgálattelje-



sítés közben szenvedett baleset vagy más hirtelen, 
idöbelileg pontosan meghatározható, viszonylagosan 
rövid idöszakon belUI beállott rendkívilli esemény 
következtében vált teljp.sen szolgálatképtelenné, 
olyannak lehet tekinteni, mintha nyugdíjra igényt 
adó legkisebb szolgálati idpjét már betöltötte volna. 

Aki nyugdíjra igényt adó legkisebb szolgálati idejét 
már betöltötte, az előző bekezdésben említett esetben 
az öt egyébként megillető nyugdíjnál magasabb ösz
szPgü nyugdíjban lehet részesíteni. Ilyen esetben az 
engedélyezendő nyugdíj összegét a minisztt'r esetröl
esetre határozza meg, ez az összeg azonban nem 
haladhat ja meg a nyugdíj megállapításánál alapul 
szolgáló beszámítható javadalmazás összegét. 

Ezen kedvezményes nyugdíjakat csak a pénz Ugy
miniszter előzetes hozzájárulásával és csak olyan 
esetekben lehet engedélyezni, ha a szolgálatképtelen
séget elöidéző sérillés és a szolgálatképtelenség között 
hámm évnél hosszabb idő nem telt el. 

Az I. rész 11. pontjában foglaltak teljes egészilkben 
érvényesek a legénységre is. 

B. Kivételes ellátást engedélyezhet a miniszter a 
pénzügyminiszter előzetes hozzájárulásával a II. rész 
3. pont 5., 6. és 7. alpont jaiban említett esetekben 
- méltánylást érdemlö körülmények fenforgása 
esetén és ha azt a vagyoni viszonyok is indokolják 
- annak az elsőfokú fegyelmi hatóságnak a javas
latára, amelynek illetékessége alá az alkalmazott a 
tényleges szolgálatban utoljára tartozott. 

Ez az ellátás annak az ellátásnak megfelelö bánya
dában, vagy egész kivételesen annak egészében 
állapítandó meg, mely az alkalmazottat megilletné 
abban az esetben, ha szolgálatának az előző bekez
désben jelzett okokból való megszilnésekor szolgálat
képtelenné vált volna. 

Ezen pont alapján engedélyezett állandó ellátás 
megváltás tárgya nem lehet 
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9. Kegyelmi ellátás (kegydíj) csakis volt állami 
alkalmazottak s ezeknek a törvény értelmében egyéb
ként igényjogosult hozzátartozói részére hozható 
javaslatba s annál csakis a törvény által megkívánt, 
de hiányzó kellékek engedhetök el s az engedélye
zendö ellátás nem lehet nagyobb, mint amennyi a 
törvény szerint járnc1 abban az esetben, ha a hiányzó 
kellékek is meglennének, vagyis amely az illetőt a 
törvény által megkívánt összes feltételek fennforgása 
esetén megilletné. 

10. Ugy a kedvezményes nyugdíjban, mint a kivé
teles és kegyelmi ellátásban részesillök ellátását 
1924. július hó i-től a nyugdíjba beszámítható j ava
dalmazásnak annyi százalékával kell mf'gállapítani, 
mint ahány százalékát képezi a részükre engedé
lyezett ellátás, az általuk a tényleges szolgálatban utol
jára élvezett beszámítható javadalmazásnak. Ampnnyi
ben a kizá'ólag kegyelmi ellátá~ban részesülöknél 
ez a százalék 40 százaléknál kevespbb lenne, a kel!Y
díjat a nyugdíjba beszámítható javadalmazásnak 
400f0-ában kell megállapítalJi. 

A nyugdíjak megállapításánál1924. július hó l-től 
fennálló (I. rész 6. pontjában részletezett) korlátozá
sokat a kedvezményes nyugdíjak, valamint a kivé
teles és kegyelmi ellátások megállapításánál is alkal
mazni kell. 

11. Többféle állami ellátása legénységi állományú 
nyugdíjasnak nem lehet. E tekintetben az r. rész 
12. pontjában foglaltak mérvadók. 

12. Lakáspénzre (lakbét·nyugdfjra) nézve lásd Ilo 

IV. rész alatt fOl!laltakat. 
13. Végkielégítésre az az alkalmazott lartha~ i~ényt . 

aki nyugdíjra igényt adó legkis!'bb szolgálatI IdeJé.~ 
még nem töltötte be, ha egyébként öt a szabályszeru 
elbánás alá kell vonni. 

A \'égkielégítés összegét a tényleges szolgálatban 
utoljára élvezett beszámítható javadalmazás alapul 
Tétele mellett és pedig öt (4 év, 6 hó és 1 nttp már 
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öt évet számít) beszámítható szolgálati év után az 
említ..tt havi javadalmazásnak tizenkétszeres össze
gével, öt évnél több, de tíz évnél kevesebb beszá
mítható szolgálati idő esetén huszonnégyszeres ösz
szegével hll megállapítani. 

1924,. július hó l-töl átmenetileg a szanálás ide
jére a véakielégítés összeg ének megállapításánáJ a 
tényleges °szolgálatban utoljára élvezett fize ésnek 
(nyugdíjba bE'BzámÍl.ható J~vadalmazásnak) a ~?%-át. 
illetőleg közhatóságIlag belgazolt kereset és Jov.de
lemhiány, valamint teljes munka- és keresetképtelel!ség 
esetén a 85% -ál kitevö összeget kell al.ap.ul yenm ... 

Az, akinek beszámítható szolgálatI Ideje az ot 
évet el nem éri, végkielégítpsre csak abban az esetben 
tarthat igényt, ha teljesen mupka- és keresel képtelen. 

14. A nyugdíjnak egy összegben való megváltását 
engedélyezheli a minisz.ter az alkalmazott kérelmére 
abban az esetben, ba a nyugdíjas mindpn további 
igényéröl lemond és ha korához és egészségi ~tla
potálloz m"rt valószinü élettartamát közhatóságI or-
vosi bizonyítvánn val igazolja. ," 

A ny ugdíJ megváltását az olyan nyugdlJas, akInek 
nel e van, csak nejének beleegyezésével, olyan nyug
díjas peúig, akinek még 16 év:s kort el nem ért gye~
meke van, csak agyámhatóságJóváhagyásá\'al kérhetI. 

A nyugrlíj megváltását a minis.zter csak figyplme~ 
érdemlő esetekben engedélypzhetl, s a megváltásl 
ősszp"et esetröl-psetre határozza meg A megvál~ást 
kérö ~yugdiia.nak helyhatósáú bizonyítvállnyal Iga
zolnia kell ho"y a mecrváltási összel!et oly vállalatba 
fekteti, meiy a~ ő és c~aládja megélhetését előrelát-
hatólag teljesl'n biztosítja. .. 

A megváltási összeget a nyugdlJ és lakáspé~z 
(lakbérnyu C7díj) együttes összegének legfellebb a/l!lyl
szorosával Olehet mE'gállapítani. mint a!lány ~VI.g a 
megváltást kérö nyiigdíjas a közhatóságI orvosI bl~o: 
nyítvány szerint még elélhet, azonban. a megvál~asI 
összeg nem haladhat ja meg a nyugdíj ruegállapllá-
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sánál alapul szolgált beszámítható javadalmazás és 
az élvezett lakáspénz (lakbérnyugdíl) egy ü tll's évi ösz
szegének kétszeresét. 

A megváltás összegének megállapílásánál a lak
bérnyugdíJ helyett a nyugdíjas által utoljára élvezett 
negyedévi lakáspénznek egv évre esö összegét kell 
figyelembe venni. 

A megváltott nyugdíjat még akkor ~em lehet 
újból folyósítani, ha az illető hajlandó lenne a meg
vál tási összeget visszatérHeni. 

15. Ellátások elévülése. Az 1912: LXV. t.-e. alapján 
járó állandó ellátást, ha az több mint egy év óta 
nem vétetett fel, idölpgesen be kell szüntetni, B azt 
esalt az igény ogosult kéreime alapján, a miniszter 
engedélyével lehet újból folyósítani. 

A több mint három év óta fpl nem vett állandó 
ellátást, valamint a folyósítás ról szóló érte.ítés kéz
besítésétöl számított egy év alatt fel nem vett egy
szersmindenkorra szóló ellátást véglegesen be keH 
szüntetni, s azt sem a múltra, ",em a jövöre nézve 
újból folyósítalli nem lehet. 

16. Az ellátások tárgyában hozott határozatok 
elleni panaszy"og. 

Ellátási ügyekben a miniszter határozata ellen a 
közigazgatási biróság elötti eljárásnak van helye azok
ban a kérdésekben, amelyek arra vonatkoznak, hogya 
nyugdíjast mily öss'lel!ü ellát'ls illeti meg; továbbá 
azokban a kl 'rd"'sekben, melyek az ,'llátásra igény
jogosullakat megilletö elJálásokra való igényből ered
nek, valamint az ebből az igényből folyóla!! az állam
kincstárral szemben támasztott követelésekre vonat
koznak, ki véve az 1912: LXV. t.-c. 120. §-ának har
madik behzdésében felsorolt eseteket. 

III. 

Özvegyek és ál'Vák ellátása.~ 
1. Ellátás nemei. Állandó ellátás: a) özvegyi 

nyugdíj, b) lakás~,énz (Iakbérnyugdfj), c) nevelési 
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járulék, d) életjáradék. bgY8zet'sl~indenkort'a szóló 
ellátás: a végkielégítés és temetésI segély. 

2. Ellátás az özvegység első három h6napjában. 
A tényleg"s szolgálatban, illetőleg a nyugállo~~nyban 
(vár. ill. sza.lJ. alatt) .-Ihalt csendőregyén ozvegye 
részére, az elhalálozás napját követő h~l'om hónapon 
át, mindenkor a Járandóságok esedékessegének II apJ án, 
folytatólagosan ki kell fizetni ~zokat a készpénz
járandósá"okat, amelyek az elhalt részére ezalatt a 
három hó~ap alatt járnának abban az esetben, ha még 
életbpn volna. . 

Az özvegyet megillető özvegxi nyugdíj ~,ak a,férJ 
halálának napját követő negyedIk hó első napjától 
kezdve jár. A fentebb említett három hónapra kI
fizetett össze"eket az özvegy abban az eSt'tben. sem 
köteles vis,z~téríteni, ba részére özvegyi nyugdíj nem 
állapí1t.atik. meg.. . , " . 

3. Ozvegyi nyugdíjra van tgenye a nyugdlJra Igényt 
adó szolgálati idő betöltése után a tényleges vagy 
nyugállományb.n elhalt csendőregyén ~zv~gyének, 
ha: a) a férjével a ténylegt's bzolgálat IdPJe alatt, 
'fagy azt megelőzőleg lépett házasságra, b) a házassá~ 
megkötésekor a férj még nem volt ötvenhét éves, 
e) a házasság a férj halálát legalább hár0D?- hónappal 
megelőzőleg kött"tdt és d) az özvegy a férJ halálakor 
férjével együtt élt. 

4. Nem tarthat igényt özvegyi nyugdíj'm a II. ré~z 
3. pontjában felsorolt eseteken kívül: aj az a . nő, 
aki nem magyar állampol.gár j bJ az a ~ő, akll a 
bíróság jogerős ítélettel hlvatalv:esztésre llélt, v~gy 
akit a biróság olyan büntetendő cselpkmény mIaU 
ítélt el jogerősen szabadságvesztés-büntetésre, amely
lyel a közhivatalnak, vagy szolgálatnak elves:.tése, 
mint tőr vény szermt következő hatály van egyekotve; 
e) az a nő, akinek férjéről a nyugalomba helyezés 
után kiderült, hogy még tényleges szolgálata alaU 
olyan cselekményt követett el, amely ~.lapul sz.olgál
hatott volna arra. hogya szolgálat kotelékéböl el-
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bocsáttassék:, s ak:inek férje ennélfogva nyugdíját 
r .. gyelmi határozat alapján eh'esztptte j d) a végki
elégített s újabb állami, vagy az államival egyenlö
nek: tekintendő aljcalmazást nem nyert csendőregyén
nek özvegye j ej a nöalkalmazottnak özvegyen maradt 
férje. .' 

5. Ozvegyi nyugdíj öS8zegének megállapítása. Az 
özvegyi nyugdíjra igénnyel bíró özvegyeknek nyug
díját 1924. évi július hó l-től kezdve a férj beszá
mítható javadalmazásának 500f0-ban, illetőleg ha a 
nyugalmazott állapotban elhalt férjnek a nyugdíja a 
fizetésnek (nyugdíjba beszámítható javadalmazásnak) 
50%-ánál kisebb volt, ezzel a kisebb Ofo-ával kell 
megállapítani. 

Az államháztartás egyensúlyának helyreállítási 
ideje alatt (1924. július hó l-től 1926. június hó 
végéig) az öwegyi nyugdíjat a fentiek szerint e címen 
különben járó összegnek az alábbi Ofo-ával kell meg
állapítani és pedIg, ha az elhalt férjnek a beszámít
ható szolgálati ideje: 

. . . . . . . . . . . 30 évnél kevesebb 850f0-ával, 
30 év vagy ennél több, de 35 « « 90%-« 
135 « « « « ({ 40 « « 95%- « 
40 « « « « ......... 100%- « 

Nem nyer alkalmazást ez a korlátozó rendelkezés 
azoknál az özvegyekuél, akik hatvanadik életévüket 
már betöltötték, vagy ezután töltik be, a hatvanadik 
életév betöltését követő hó l-től kezdve. 

Azt, hOIrY a tényleges, vagy nyugállományball 
elhalt csendőregyének özvegyeinek özvegyi nyugdíját 
a nyugdíjba beszámítható javadalmazásnak hány 
O/o-ával kell megállapítani, a 2. számú kimutatás 
tünteti fel. 

6. Be kell szüntetni a már folyósított özvegyi 
nyugdíjat a II. rész 6. pontjában 1. és 3-5. alatt 
felsorolt eseteken kívül: 1. ha a férj halála után 
kiderül, hogy a férj még tényleges szolgálata alatt 



olyan cselekményt követett el, amely alapul szol- . 
gálhatott volna arra, hogya szolgálat ~ötelékéböl 
elbocsáttassék ; 2. ba a férj halálát?l számIlott három 
éven beliJl már a férj halálának. IdőpontJába!l fenn
állott olyan körülmény derül kI, amelynek Ismere
tében az özvegyi nyugdíj nem lett volna megálla
pítható; 3. ha az öz\"egy közmegbotrán~?zást o~ozó 
erkölcstelen életet él; 4,. ha az özvegy uJból férjhez 
megy; 5. ha az özvegy nyugdíj át megváltja ; 6. ha 
az özvegy meghal. . 

7. Kedvezményes özveg.yi nyug~í;"ak: Özvegyi 
nyu/Idíjat lehet !'ngedélyezm a nyugdlJra Igényt adó 
legkise'bb szolgálati idő betöltése előtt a tényh'g~s 
8zol"álalban elhalt csendőregyén özvegye részére IS 
abb~n az esetben, ha a férj életét minden kétséget 
kizáróla" a szolgálat teljesítése közben, vagy a szol
"álat teijesítéséből kifolyólag szenvedett balC'set, vagy 
~ás hirtelen, időbelileg pontosan meghatározható, 
viszonylagosan rövid időszakon b !lül beállott rend
kívüli esemény következtében vesztette el és ha a 
S. pontban megkívánt feltételek megvannak. 

Az előző bekezdésben említett körülmények k?zött 
életét vesztett csendőrpgyén özvegyét, .h!1 férje a 
.yu .. díjra igényt adó legkisebb szolgálatJ lde}ét már 
betöltötte, az őt egyébként megillető ~zvegyl .. nyug·. 
díjnak másfélszeres össz~gév.el megállapItandó ozvegyl 
nyugdíjban lehet részesltem. . " . 

Ha a fegyver alatt s~olgálatot telJesltő c~endőr
egyén minden kétséget kIzárólag az ellenszeg~lő.kkel 
folytatott hareban, vagy más a szolgálat telJe~ltése 
közben elöállott viadalban, illetőleg szolgálat kozben 
Tagy amiatt ért orvtámadás folytán szerzett s.é~ül~s!' 
következtében vesztette életét, - a szolgá.lat~ Időre, 
valamint arra való tekintet nélkül, I ogy IdeIglenes, 
vagy végl!'ges minőségben volt-e alkal~azva - a 
'hátrahagyott özvegy részére az elhalt férJ által ut?l
jára élvezett brszámít~ató jayadalmazásnak telJe.s 
összegével felérő özvegyi nyugdíjat lehet engedélyezm. 
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Ezen pontban említett kedvezményes özvegyi 
nyugdíjakat csak a pénzügyminiszter előzetes hozzá
járulásával és csak olyan esetekben lehet engedé
lyezni, ha a halált okozó balt'set, rendkívüli esemény 
vagy sérülés és a 'férj halálának napja között e.gy 
évnél hosszabb idő nem telt el. 

Azoknál az özvegyeknél, akik ezen 7. pont máso
dik bekezdésében foglaltak alapján már az 1924. 
július hó l-ét megelöző időben is részesültek özvegyi 
nyugdíjban, az özvegyi nyugdíjat a nyugdíjba be
számítható javadalmazásnak a 60%-ában kell meg
állapítani. Azoknál az özvegyeknél pedig, akik ezen 
7. pont első és barmadik bekezdése alapján része
sültek 1924,. július hó elsejét megelőzően özvegyi 
nyugdíjban, az özvegyi nyugdíjat a nyugdíjba be
számítható javadalmazásnak ugyanannyi %-ával kell 
megállapítani, mint ahány %-át képezi az 1924. évi 
július hó elsejét megelőző időben megállapított, 
illetőleg engedélyezett özvegyi nyugdíj, az elhalt férj 
által a tényleges szolgálatban utóljára élvezett be
számítható javadalmazásnak. 

8. Kivételes ellátás engedélyezhető az özvegy és 
az árvák részére is a II. rész 8. pontjában felsorolt 
esetekben. Az ilyen állandó ellátás megváltás tárgya 
nem lehet. 

9. Kegyelmi ellátúsm (kegydí;"ra) nézve a II. rész 
9. pontjában foglaltak mérvadók. 

10. Az 1924. évi július hó elsejét megelőző idő
ben kizárólag kegyelmi, valamint kivételes ellátás
ban részesült özvegyek ellátását az özvegyi nyug
díj címen különben járó összegnek 80%-ával kell 
megállapítani. 

11. Az 5. pont második és harmadik bekezdésé
ben foglalt rendelkezéseket a kedvezményes, továbbá 
a kegyelmi és kivételes özvegyi nyugdíjak megálla-
pi tásánát is alkalmazni kell. , 

12. Ozvegyek kétszeres ellátásqnak korlátozasa. 
Az olyan özvegy, aki az elhalt férje után az állam-
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kincstár tól járó özvegyi nyugdíján kívül a.z állam
mal érvényben álló jogszabályok vagy az álla m
mal a nyugdlátás szempontjából viszonosságban 
álló nyugdljinlézetek terhére is részesüL özvel!yi 
ellátásban, illetőleg, aki az államkIncstár vagy a 
szóban levő nyugdíjintézetek valamplyikének terhére 
a saját alkalmaztatása után is részesül nyugdíjban, 
1924-. évi július hó l-től kezdődöleg, a részére meg
állapítható ellátások közül csak az egyik ellátását 
(özvegyi nyugdiját vagy nyugdíJAt) kaphatja mpg 
teljes összegében, míg a máSIk, vagyis a kisebb 
összegü ellátás II ak csak az bo%-át kaphatja. 

A ténylpges szolgálatban álló ily nyugdíjas öz
vegy 1924. július hó l-től kezdve az őt el!yébként 
megillető özvegyi nyugdíjnak csak az 500f0-át kap
hatja. 

13. Az özvegyi nyugdí}nak Pgy összegben való 
megváltását engedheti mpg a miniszter az özvegy ké
n-lmére abban az psetben, ha a férj halálának nap
jától számítva legalább egy év már eltelt, ha az 
özvegy mindE'n további igényről lE'mond és ha az 
özvegy köz hatósági orvosi bizonyítvánnyal igazolja, 
hogy korához és egészségi állapotához k.épest el~re
láthatólag legalább még két évig élhet. 

Olyan özvegy, akinek még nevelési járulék élve
vetében álló vagy tiszti özvegyeknél huszonn~gy, 
legénységi özvegyeknél tizenhat éves életkort még 
el nem ért I!yermeke van, özvegyi nyul!díjának meg
váltását csak a gyámhatóság jóváhagyásával kérheti. 

Az özvegyi nyugdíj megváltását a miniszter csak 
figyelmet érdemlő esetekben engedélyezheti, s a 
meg'vállási összeget esetről·esetre batározza meg. 

Bevett gyakorlat szerint az özvegyi nyugdíj meg
váltását a miniszter csak abban az esetben engedé
lyezi, ha a folyamodó helyhatósági bizonyítvánnyal 
igazolja, hogy a megváltási összeget oly vállalat ba 
fekteti, mely az ő és gyermekei megélhetését előre
láthatólag teljesen biztosítja. 

.. A megváltás ?sszege az özvegyi nyugdíj és az 
ozvegy által utoljára élvezett negyedévi lakáspénz 
két évi együttes összegénél nagyobb nem lehet. 

A ~~gváltott' özvegyi nyugdíjat még akkor sem 
lehet uJból ~olyósítani, ha az özvegy hajlandó lenne 
a me/(váltásl összeget visszatéríteni. 

A kivételes özvegyi nyugdíj. valamint a gyermekek 
nevelési járuléka megváltás tárgya nem lehet. 

14. Az özvegyek lakáspénzére (lakbérnyugdtiá1'a) 
nézve lá,~d a IV. rész alatt foglaltakat. . 

15. Ozvegyi végkielégUésl'e tarthat igényt az 1912: 
LXV. t.-c. értelmében eHátásra jogosító alkalmazás
ban állott s a tényleges szolgálatban elhalt csendőr
egyénnek oly:an özvegye, akinek özvegyi nyugdíjra 
csak azért mncsen Igénye, mert férje még nem töl
!öt~e be a nyugdíjra igényt adó legkisebb szolgálati 
Idejét, ha egyébként a 3. pont a-d) alatt megkivánt 
feltételeket bpigazolja. 

A végkielégíté.s összegét a félj által a tényleges 
szolgál~t?an utoljára élvezett nyugdíjba beszámítható 
egy éVI Javadalmazás 850jo-át kitevő összegének egy
negyedében kell megállapítani. 
.. Ugyanilyen. összegü végkielégítés jár az olyan 
ozvegy részére IS, aki elhalt férjével a nyugállomány
ban kötött házasságot, de nyugdíjra igényt nem szer
zett, ha a 3. pontban felsorolt feltételeket beigazolja. 

16. 'lemetési segély jár az igényjogosult részére 
a tényleges vagy nyugállományú csendöregyén elha
lálozása esetén. 

A temet~si ~egély összegéuek megállapítására 
nézve a NépJólél1 és Munkaügyi miniszter rendelke
zései irányadók (40.000/ 1923. N. M. M. sz. rendelet). 

A temetési segélyalapdíja ezidőszerint a csendőr
egyén elhal~lozása esetén tiszti igényjogosultaknál 
22,000 paI!ukorona, legénységi igényjogosultaknál 
14,000 paplrkorona. Ehhez az összeghez esetenként 
hozzáadan.?ó annak a betegsegélyezési járuléknak 
70-szerE's osszE'ge, amelyrt az elhaltnak betegsegé-

21* 
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lyezési járulék címén fizetnie kellett volna, ha a 
polgári illetményrendszerbe tartozott volna. A teme
tési segély aranykoronába átszámílva utalványoztatik. 

17. Nevelé8i járulékm van igénye a nyugdíjra 
igényt adó szolgálati Idö betöltése után a tényleges 
szolgálatban, nemkülönben a nyugdíjazott állapotban 
elhalt csendöregyén minden egyes törvényes, vala
mint utólagos házasság által vagy kegyelem útján 
törvényesített gyermeként>k, a 20. pontbal) meghatá
rozott életkor eléréséig vagy korábban bekövetkezett 
ellátásáig, abban az esetben, ha a bázasság, amelyböl 
a gyermek származott, a csendöregyén tényleges szol
gálatának ideje alatt vagy azt mt'gelözöleg köttetett, 
illt'tve a törvényesítés ezen idö alatt történt. 

Nevelési járulékot lehet engedélyezni a nyugdíjra 
igényt adó legkisebb szolgálati idö betöltése elött a 
ténylrges szolgálatban elhalt csendöregyén törvényes, 
valamint utódlagos házasság által vaf!;y kegyelem 
útján törvényesített gyermekének is abban az eset
ben, ha a csendörl'gyén életét minden kétséget kizá
rólag a szolgálat teljesítése ki'zbelJ vagy a szolgálat 
telJl'síléséböl kifolyólag szenvedett baleset vagy más 
hirtelen, idöbelileg pontosan meghatározható, viszony
lagosalI rövid idöszakon belül beállott rendkívüli 
esemény következtében vesztette el. 

Az elözö bekezdésb!'n emlí I ett esetben a nevelési 
járulékot csak a pénzügymmiszter dözetes hozzá
járulásával és csak olyan esplekben lehet engl'dé
lyezni, ha a halált okozó baleset vagy rendkívüli 
esemény és a csendöregyén halálának napja közölt 
egy évnél hosszabb idö nem telt el. 

A csendöregyén olyan gyermeke, aki csak ;t . 

nyugalomba hely.,zés után kötött házasság által, 
vagy kegyelem útján csak a nyugalomba helyezés 
után törvényesíttetett, csak akkor tarthat i/.!ényt 
nevelési járulékra, ha még a tényleges szolgálat 
alatt született; nevelési járulékra igényt tarthat 
továbbá a fentiek szerint törvényesített olyan gyt'r-

mek is, aki a csendöregyének nyugalomba helyezése 
után született, valamint általában " nyugalomba 
~elypzés után kötött házassál!ból származó gyermek 
IS akkor, ha a csendöregyén : a nyugalomba helyezés 
idöpontjában még nem volt hatvan éves a be
sz~mítható javadalmazással egyenlö öss7e':ü nyug
díJra igényt adó szolgálati idejét még ne~ töltötte 
~~ és a. házasság megkötése vallY /.!yermekének 
torvényesJtése után a tényleges szolgálatban újból 
alkalmaztatván, legalább még három évig szolgált. 

Az a gyermek, aki a csendört'gyénnek olyan há
zasságából származik, amelyet fl biróság utóbb jog
erősen .f~lbontott. yagy érvénytelennek nyilvánított, 
nevelésI Járulékra Igénnyel bir, tekintet nélkül arra 
hogy édl'sanyjának van-e igénye özvegyi nyugdíjr~ 
vagy sem. 

Nevelési járulékra igénye van az elhalt csendör
egyén olyan gyermekének is, aki a házasság meg
~zünésének vagy érvénytelenné nyilvánításának nap
Jától számított tíz hónapon belül sz!lletik. 

A ~pgyelem útján törvényesített gyermeket a 
nyugdíj lörvény határozmányai szem pont jából az 
anyával szemben is törvényesített gyermeknek kell 
tekinteni. 

18. Nevelé8t járult kra igényt nem tarthat a ll. rész 
3. ponlj~ban felsorolt eseteken kívül: aj az a gyer
mek, aki nem magyar állampolgár; bJ akit a biró
ság )ogerös ítélettel hlvatalveszl.ésre ítélt, vagy akit 
a ~lrósá.g olyan bünt"lendö csp.lekmény miatt ítélt 
el. Jo~prösen szabad,ágvesztés-büntelésre, amellyel a 
közhlvalalnak vagy szoll(álatllak elvesztés!' mint 
törvény szerint következö hatály van ep:yb~kötve; 
ej a végkielégített s újabb állami vagy alzal eO'yen
lőnek tekintendö alkalmazást nem nyert csendör:gyén 
gyermeke. 
.• ~9. A nevelési (kegynevelésiJ .iárulék öS8zegét 1924. 
JulIUS hó l-töl kezdve az atyátlan árváknál ft'jenkint 
az árvák anyját megilletö özvegyi nyugdíj egy-
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ötödével, a szi1lötlen vagy a s.zülö.tlen árvákkal 
egyenlőknek tekintendö árváknál feJe~kmt az atyátla~ 
árvákat fejenkint megillető nevelésI (kegyBevelésl) 
járuléknak kétszeresével kell megállap~taní. 

20. A nevelési iárulék élvezete a bsztek (hason~ 
rangúak) gyermekeinél huszo~négy: éves, legénységi 
állományú egyének j!yermekem.~1 Ilzenhat éves kor~k 
betöltéséig vagy korábban bekovetkezelt ellátásukIg 

tart. . l" k t ki 21. Szülőtlen vagy szülőtlf!nnel ~gyen one e n-
tendő árvák első három ham ellátasa. A. ~ényleges 
vagy nyugállományú csendöregyén, ,~emkülonben az 
özvegyi nyugdíj élvezetében állott ozvegy elhalálo
zása esetén a szabályszcrü életkort még el npm ért 
szülö tlen vaj!y aszülötlen árvákkal egyenl~~nek 
tekintendő árvái részére, az elhalálozás napját ko vető 
három hónapon át, mindenkor a járan~óságok ese: 
dékességének napján, folytatólagosan kl kell fizetm 
azokat a készpénzjárandóságokat, amelyek az elhalt 
részére járnának abban az esetben, ha még életben 
volna. , 'á Jék 

A szi1lőtlen árvákat megillető nevelési J ru , 
csak az atya (anya) halálának napját követő negyedik 
hó első napjától kezdve jár. 

A szülöt/en árvák kal egyenlőknek azoka:t az 
atyát/an árvákat kell tekin~eni, aki~.nek . anyja -
a.zt az okot kivéve, hogv: férje nyugdlJr~ ~~ényt adó 
legkisebb szolgálati idejét ,még ne~ toltotte he -
özvl'gyi nyugdíjra bá~!11ely okból 19ényt nem tart
hat, az özvegyI nyugdíjat bármely okból elvesztette, 
va"y azt megváltotta, 

<> A fentebb említett három hónapra kifizetett össze
geket a szülötlen árvák abban az esetb~I? sem köte
lesek visszatéríteni, ha részükre nev désI Járulék nem 
állapítlatik meg, , , 

22. Nevelési iál'ulék, ha az özvegynek ket ellatása 
van. Ha az özvegy az államtól vagy az állammal 
nyugellátás szempontjából viszonosságban álló nyug-
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dijintézetek valamelyikétől kétféle özvegyi ellátásban 
részesül, az árvák: részére nevelési járulékot csak az 
egyik, még pedig az után az özvegyi ellátás után 
lehet megállapítani, amely az özvegy részére teljes 
összegben fizetletiK Ki. 

23. Be kell 8züntetni a már' folyósított nevelési 
Járulékot a II. rész 6. pontjában 1. és 3-5. alatt 
felsorolt eseteken Kívül: 

1. ha az árva a 20. pontban mrghatározott élet
kort eléri; 2. ha az árvát a 20. pontban megi,atáro
zolt idö előtt na~ykorllsítják; 3. ha az árva olyan 
ellátásban részesül, amely az 1912: LXV. 1.-c. 71. 
szakasza értelmében a nevelési járulék beszUnteté
sét vOllja maga után; 4. ha az árva közmegbotrán
kozást okozó erkölcstelen életet él; 5. ha a fiárva 
megnősül, vagy ha a leányárva férjhez megy; 6. ha 
az árva mpghal. 

24. Végkielégítésre tarthatnak igényt az 1912: LXV. 
t.-c. értelmében ellátásra jogosító alkalmazásban állott 
s a tényleges szolgálatban elhalt csel1döregy~n szU-
1ötten vagy a szülőtlenekkel egyenlöknek tekmtendő 
á.rvái együttespn, ha nevelési járulékra igényük még 
nincsen és a szabályszerü életkort még nem érték el. 

A végKielégítés összegét az atya által a tényle
!\,es szol~álatban utóljára élv<:'zett nyugdíjba beszá
mítható évi javadalmazás 85%-kát kitevö összegé .. 
nek egy negyedében kell megállapítani. 

25. Életiámdékot engrdélyezhet a miniszter a 
pénzUgyminiszter előzetes hozzájárulásával a tisztek 
(hasonrangúak) 24-., a legénységi átlományú egyének 
16. életévét már elért olyan atyát/an vagy szülötten 
gyermeke részére, aki teljesen munka· és kereset
képtelell s amPllptt nyomorék vagy költséges ápolást 
igénylő beteg és ha azt a vagyoni viszonyok is illdo
koljálr, arra az idöre, amíg a gyermekre nézve az 
említett feltételek fennállanak. 

Az életjáradék összegét psetröl-esetre kell meg
állapítani, de az nem haladhat ja meg aunak a neve-
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lési járuléknak az összegét, amelyre a gyermeknek 
igénye lenne akkor, ha a 20. pontban meghatározott 
életkorát még nem töltötte volna be. Az életjáradék 
lIlegvállás tárgya nem lehet. 

26. Az árvák ellátottsága. Az 1912: LXV. t,-C. 
71. §-ában meghatározott s az árvák ellátottsága 
szempontjából figyelembe veendő pénzbeli javadal
mazásnak vagy jövedelemnek az összege, illetőleg 
természetbeni javadalmazásnak az értéke, az 1924. 
évi július hó l-től kezdve havi tíz koronában van 
megállapítva. 

27. Ellátások elévülése. Az özvegyi nyugdíjat, neve
lési járulékot, végkielégítést és a temetési segélyt 
csak az azok felvételére jogosítottak kérelmére lehet 
lIlegállapítani és folyósítani. 

A kérelmet az igény beálltától számított egy éven 
belül kell elöterjeszteni. 

A később előterjesztett kérelmek alapján csak 
illandó ellátást és csak a kérelem elöterjesztésének 
napját követő hó elsejétől kezdve lehet folyósítani. 
Ez a határozmány nem nyer alkalmazást az árvákat 
megillető ellátások megállapításánál abban az eset
ben, ha hitelt érdemlöleg beigazolható, hogy a kére
lemnek elkésett elöterjesztését a gyámnak, vagy gond
noknak késedelmes kirendelése, illetőleg a gyámnak 
vagy gonduoknak mulasztása okozta. 

28 . .Az ellátások tárgyában hozott határozatok 
eUeni panaszjog tekintetében a II. rész 16. pontjá
ban foglaltak mérvadók. 

IV. 

Lakáspénz (Iakbél'nyugdíj). 

1. Igény. A nyugdíjat élvező (lakhely szabad válasz
tásával rokkantházi ellátási hellyel ellátott) csendőr
egyéneknek, valamint a nyugellátásban részesülő 
özvpgyeknek lakás pénzre (lakbérnyugdíjra) is van 
igényük, bútorbér azonban részükre nem illetékes. 
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. 2. Laká.Ypénz o.Yztályok. A lakás pénzek szempont
Jából az I'gyes állomáshelyek (Iakóhl'lyek) hat osz
tályba tartoznak. Az egyes osztályokba sorozott váro
sok é.s kőzségek (állomásbPlyek) a tényleges állo
mányu csendőregyének szállásilletékeinél vannak fel
tüntetve. 

3. Lakáspénz ó·sszege. A m. kir. csendőrségnek 
azok a nyugállományú (várakozási illetékkel szabad
ságolt) egyénei, akik tizenöt beszámítható évnél 
hosszabb beszámítható szolgálati idővel helyeztettek 
nyugáll?mányba, ugyanolyan összeg ü lakáspéllzt kap
nak, mmt azok a tényleges szolgálatban álló csendőr
egyének, akiknek egyáltalán nincsen, vagy pedig 
csak egy vagy két olyan családtagjuk van akik után 
családi pótlékban részesillnek. ' 

Az előző bekezd~sben említett nyugdíjasok részér!' 
~z 192.5. I. (febru~rl) és I!. (m~jusi) .bérévnegyedre a 
Jelen Ismertetés 3. számu, mIg a tIzenöt bpszámít
ható ~vnél rövidebb ~zolgálati idővel nyu!1dljazotl 
csendőregyének, valammt az ősszps nyugdíjas özve
gyek részére ugyanazon időre a 4. számú kimula
tásban feltünletett lakás pénzek illetékesek. 

.. ~ ki~u~~tásokban f~ltüntetett lakáspénzekben a 
kozüzemI koltség, valammt a tiszta házbér után fize
tendő kincstári haszonrészesedés is bennfoglaltatik. 

4. Lakáspénz megállapitása. A nyugdíjas csendőr
egyének ré~zére a lakáspénzl a szr.rint a lakáspéni
osztály szermt hll megállapítani, amely lakáspénz
osztályba az a helység tartOZik, amelyet a nyugdíjas 
IL t,I-yugállományba helyr.zéstöl számított egy éven 
bel~l végleges lakóhelyéül választott és ahol tényle~ 
le IS telepedett. 

A tényleges állományban elhalt csendöregyéu őz
veg~e részére a lakás pénzt a szel'Ínt a lakásptnzosztálr 
sze!mt kell mp~állapítani~ amel~be az a helység tar
tOZIk, a~ol az ozvegy férje utol lám t/ml:'lp~,:,s !,7{\J~!I_ 
latot telJesített. 
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A nyugállományban elhalt cs!'ndöregyén özvegye 
részére a lakáspénz az !'lhalt nyugdíjas utolsó állandó 
lakóhelye utáni lakáspénzosztály szerint illetékes. 

A nyu'!állományú egyénE'knek, illetöleg az özve
gyeknek lakás pénze nem változhatik abból kifolyólag, 
hogyanyugállományú egyén, Illetöleg az özvegy 
állandó lakását más lakáspénzosztályba tartozó hely
sé!!he helyezi át. 

5. Tilbbféle jogcímen senki Sf.1n kaphat lakáspénzt. 
TIy!'n esetekbf'n (például, ha férje után özvegyi nyug
díjban részesülö nő tényleges alkalmazásban áll, 
V&!!y saját alkalmazása után is már nyugdíjban ré
szesül) a ma'~asH.bb ös>z!'gü lakáspénzt hll utalvá
nyozni ps a ki~ebb össz!'güL teljesen be kell szüntetni. 

6. Lakáspénzek kifizetése. Alakáspénz negyed
év!'nkmt előzetes részletben I'sedékes. 

Az összes nyu:rdíjasok, valamint a nyugdíjas öz
vegv!'k részére a lakás pénz mindig február, május, 
allj!usztus és november bó l-én esedPkPs, tekintet 
nélkül arra, hogy a lakbért az állandó lakóhplyüket 
képezö h!'lységben február, május, augusztus és 
nnvpmbl'l' hó l-jén hzdödö lakbérn!'gyedek, vagy 
pedig naptári évnegyedek szerint kpll fizetni. 

Az aranykorona értékben kiutalványozott lakás
pénzeket a kifizl'tő pénztár papirkoronákban a lak
bérpk fizetésére nézve annak a hónapnak az elspjére 
megállapított átszámítási kulcs szerint fizeti ki, amely 
hónapbRn a lakáspénz kifizetése történik. 

7. Fel.~zlÍlalúsok. Alakáspénz mej!állapítása ellen 
esrtleg bpadott felebbezések fel!'lt - minden más 
eljárás kizárásával -, utolsó fokon a miniszter határoz. 

V. 
Családi pótlék. 

A nyugalomba helyez!'tt csendör!'gyénck, valamint 
a kegyplmi, iIletőJp.l! kivét!'les ellátásban része~üliik 
itzényjorro-ult családta~jai rps7.ér~~ a családi pótlék 
ugyanolyan összegben és ugyanazon határozványok 
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iizerint jár, mint a csendőrség tényleges szolgálatban 
á.l.ló tagjai részére. 

Az erre vonatkozó határozványokat a tényleges 
állományú csendöregyének illetményeinél ismertetjük. 

VI. 
Vegyes rendelkezések. 

1. Ellátási df/jak utalványozása. A belföldön lakók 
részére az,ellátási díjak 1924. október hó l-töl kezdve 
csak a postatakarékpénztár útján utalványozhatók. 

A postatakarékpénztár a nyugdíjfizet~si utalványt 
meghatalmazott kizárásával csak a címzett saját 
kezéhez kézbesíti. A címzett élelbenlétének igazolá
sául a meglörtént kézb!'sítés szolgál. 

A nyugdíj fizetési utalvány egy hónapig érvényes. 
Az egy hónapon belül be nem váltott utalvány érvé
nyének megújításáért az utalványozó hatósá"hoz 
(belUgyminiszterium, VI/b. osztály) lehet folyam~dni. 

2. Ellátási díjak kifizetése. Az aranykorona érték
ben kiutalványozolt ellátást a kiilzető pénztár papir
koronákban annak a hónapnak az első napjára meg
állapítolt átszámítási kulcs szerint fizeti ki, amely 
hónapb!ln a kifizetés törlénik. 

3. ,Er'em- .és J'elvénypótdíjak kifi.zetésének feltüg
geszte~e. A vltézségl érmek után Járó pótdíjaknak, 
valamwt az érdemkereszt után járó póllékoknak a 
kifizetését az 1924. évi j úlius hó l-től kezdve függö
ben kell tartani. 

4. Ellátási díjak kikerekitése. Az ellátásoknak 
aranykor~na értékben való megállapításánál az egy 
hónapra. Járó összeget úgy kell megállapítani, hogy 
az mmdlg kerek ~O, 20, 30, ~O. :.0, 60, 70, 80 vagy 
90 fIllérrel végződJék, a 10 fl,lérnél kisebb összeget 
figyelm~n kívül kell hagyni. 

5. Evenként kétszer igazolandó adatok. Az ellá
tásban állók: azoknak a kUlönleges feltHeleknek a 
fennrorgását (özvegyi állapot, a gyámság vagy gond
nokság alatt álló életbenléte, szabályszelü életkor be 
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nem töltése, ellátatlanság, közös háztartásban "lés, 
vall~ontalansáO' munka- és keresetképtelens'g stb.}, 
amely .. khez a'" folyósított törvényszerű,. illeti?leg ke
gyelmi ellátás élvezete kötve van, II:z IgénYJo!!os.u~t 
köteles évenként két ízben és pedig mtnden év ápnlUJ 
és október hó folyamán kiállítandó helyható~ági, illetve 
közhatósági orvosi bizonyítvánnyal igazolm é~ ~zeke~ 
a bizonyítványok at közvetlenül a bf'lügymlnJszterl 
számvevőség I. csoportja nyugtlílkönyvelésl osztályá
nak (nyugdíj-számfejtőségnek) bemutatni. 

A különleges feltételek ~özül, a. m~nka-. és kere
selképtf'lf'nséget közhatósági orVOSI blzonyllvánnyal 
félévenkint csak a kül ,nleges (egyéb családtagoK 
utáni) családi pótlékot élvezö ny 'gdíjasnak (várako
zási illetékkel szabadsáj!oltnak) kell igazolnia az érde
kelt családtaO'ra nézve (t. i. aki után a családi pót
lék munka-" és kerf'setképtelenség következtében 
engedélyeztetett), továbbá olyan kegyelmi ellátás alatt 
á.llóknak, kiknek az ellátás odaílélésekor a munka-
élI keresetképtelenséget is igazolni kell~tt. " 

A helyhatósági, ilh'tőleg közhatósági orvosI bizo
nyítványt az illetékPs helyható -ál/, illl'tőleg közható-
8ági orvos kötel~s szóbeli úton előterj.esz~elt. kére
lemre díj - éS illetékmentesen azonnal kI áll llalll. 

Az igényjogosultság igazolása alkalmával köteles 
az özvegy leánykori nevét, az elhalt férj nevét, a 
valóságos és címzetes rl'ndfokozatát és utolsó szol
gálatí állását (alkalmazását), a sziJlőllpn árváK gyám
jai pedig az elhalt atyának (anyának) nevét és v?Lt 
hivatali állását, illetve ha az özvegy anya a csendőr
ségi ellátáson kívül más ellátásban is részesült, azt 
is bejelenteni. ,.' 

6. Lakásváltozás bejelentese. Az Igé.nYJogosult 
áUandó lakáscím ét és az abbalI történt mmde~ yál
tozást a nyilvántartó csendöroszlály gazdaságt hwa
tala útján a belügyminisz[.'ri szá'llvev\ sé}! L csoportja 
nyugdíjkönyvelési osztályának (nyugdíJszámfeJtőség
nek) azonnaL bejelenteni köteles. 
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A lakáscím bejelentése alkalmával meg kell jelölni 
a községet, kerületet, utcát, házszámot vagy ahol ház
szám nincs, helyrajzi számot, emeletet és ajtószámot, 
valamint azt a közvetítő postahivatalt is, amely az 
ellátási díj kifiietésével megbízandó lenne. A beje
lentések illeték alá nem esnek. 

A bejelentést teljes névvel, olvashatóan, a való
ságos és címzetes rendfokozat felt!lntetésével (tiszt
helyelteseknél hogy hányad osztályú) kell aláírni. 
Özvegyek a leánykori nevüket és elhalt férjük rend
fokozatát is tüntessék fel. 

Nem állandó lakhelyváltoztatás bejelentése nem 
szükséges, ideiglenes rövid időre történő oly távollét, 
mely a következő hónap elsej ére is kiterjed, legké
sőbb az előzi) hónap 5-ig közvetlenül a belügyminisz
teri számvevőség L csoportja nyugdíj könyvelési osz
tályával (nyugdíjszámfejtőséggel) írásban közlendő. 
Később érkező bejelentések a következő havi ellátás 
irányítás án ál nem vétetnek figyelembe. 

Az ilyen címváitozásbejelentés mindaddig érvény
ben marad, amíg az illető írásban be nem jelenti, 
hogy állandó lakóhelyére visszatért. Egy bejelentés
ben csak egy címvállozás jelenthető be. Nem lehet 
tehát a eímváltozást például így bejelenteni: április 
l-én BudaJlest, május i-én Pécs, június i-én Mis
kolc stb. 

7. Anyagi és büntetőjogi felelősség. Az, akinek 
kezéhez az ellátási díjak folyósíttatnak, köteles min
den olyan változást, amely a hatályos jogszabályok 
~zerint az ellá, ási díj nak a megbzüntetését, illetőleg 
leszáLlítását vonja mal(a után, a változást előidéző 
körülmény beálltától Ilzámított nyolc llapon belül 
közvetlenül a belügyminiszteri számvevőség I. cso
portja nyugdíjkönyvelési osztályának (nyugdíjszám
fejtőségnek) írásban bejelenteni. 

Aki ezt a bejelentést elmulasztja és az ellátási 
dljnak őt már meg nem illető részét felveszi , azért 
anyagi és büntetőjogi felelösséggel tartozik. 
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. 8 .. Gyámok és gOllduokok kötelmei. Az ellátásra 
Igényjogosult szülöt!en árvák, valamint II gondnok
~ág alatt álló egyének ellátási díjainak felvételére 
Illetékes gy~mokat és gondnokokat az 5., 6. és 7. 
po~tb~~ emlitett bt>jelentések megtétele és az ellá
t~SI dljak átvétele tekintetében az ellátásban része· 
llilltekre nézve.elö!~t kötelezettség és felelösség terheli. 

Az ellátásI dlj nak elsöízben törtéllö utalványo
zása el~tt a gyá~ok, illetőleg gondnokok kötelesek 
a gyámI (gon?nokI) megbizatásukat igazoló hatósági 
rendelvény. hIteles másol~tá.t. vagy ennek hiányában 
a megfelelö gyámhatóságl Igazolvány hiteles máso
latát az utalványozó hatóságnál (belügyminiszterium 
VI /b. osztály) benyújtani. ' 

9. Ellátás engedélyezése kül/öldön. Az állandó 
el1átá~?k élv:ezése Magyarország határain belüt hely
hez kotve nmcsen; ezeknek az ellátások nak másutt 
va:16. élvezéséhez a belilgyminisztemek a killügy
m~fl1szterrel egyetértöh'g kiadotl külön engedélye 
~zilksége~, amely engedély meglagadását nem kell 
mdokolm. 

Az engedélyt egyszerre legfeljebb három évre 
lehet megadni. 

10. Beadványok mikénti elöter;/e~ztése. Minden 
kérelmet vagy panaszt az il letékes nyIlvántartó csendör 
gazdasági hivatal útján kelJ előterjeszteni, mert az 
olyan beadványok, amelyek közvetlenül vagyis a 
ga.z~asági. hivatalok mellőzésével érkeznek a belilgy
mlll1szterlUmba, tárgyalás alá nem vétetnek. 
. Kivételt képeznek ~z ~. pontban említett, az igény
Jogosultságot féléve~.kmt Igazoló helyhatósági bizonyít
ványok, melyeket kozv~tlenül kell a belilgyminiszteri 
számvevöség L csoportJa nyugdíjkönyvplési osztályá
nak (Budapest,!., Országház-utca 30. V. emelet 
182: a.ltó) bekilldeni. Az illető nyugdíjas a helyható
sági blzonx~tványr.a kö~e!es ;ájegyezni az aranykoro
n~s nyugdljan~.k klUtal:;tsl szamát és lakásának pontos 
clmét. Ezenfelul semmIt sem szahad az igazolyányra 
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rávezetni. Esetleges kérelmet va:zy panaszt killön 
kell előadni. A kérelmf'k elözőleg alaposan megfonto
landók, s csak oly bp.adványok nyujtandók be, ame· 
lyek a. fennálló t ,.rvénypkkel, illetőleg azok kiegészí
tése és módosítása tárgyában kiad ott, érvényben álló 
rendeletekkel pllentéthen nincsenek. 

11. It'áRbeli érilltkezé8 rn6d}a. Az 1921: XXXII. 
t.-c. 80. §-a, az 1912: LXV. t.-c. 44. §-a értplmében a 
koton ai (csendör) parancsnokságokkal, valamint a 
hatóságokkal való írásbeli érilltkezésben a nyugáJ!o
mányú egyének is alá vannak renddve a katonai 
(cselldörségi) szabályoknak, mp.lyeknek áthágása súlyo-· 
sabb esl'lekben a nyugellátás teljes elvesztését is 
ffia)!a után vonja. 

12. Felek fogadása a miniszterizanbaf!. A m. kir. 
kormánynak i937 IM. E. 1913. számu rendpletp. értf'l
mében, a miniszteriumban felekpt csakis hétköznapo
kon és kizárólag 12-14 óra közölt lehet fogadni. 

A nyugellátások mpgállapítására és utalványozá
sára vona.tkozó, valamint az ezzl'l kapcsolatos ilgyek
b~n a bf'lilgyminiszteri számvevpség csendörségi nyug
dfjosztál)"a (Budapest,!. ker., Uri-utca 53. Il. emelet 
31. ajtó), míg a nyugellátások számfejtésére és ki
utalá-ára (kirizetésére) vonatkozó és ezzel kapcsolatos 
ügyekben a bplilgyministeri számvevöség l1yugdíj
könyvelési osztálya (Budapest, I. ker., Országház-utca 
30. V. emelet lB:!. ajtó) nyujt felvilágosítást. 
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1. Kimu-
1\ nyugállományú (várakozási illeték kel szabadsAgolt) 

járó nyugdíjak (vár, illetékek) összegének 

tekin-
I I • <!) 

~~i~ 
~-=> a ~ 
~-g~: 
-O~CI:S~ 
= I>~Q 

Ra a llyQgálloDlÁnyú (v, ill, szabs,) egyén ~,,~~ 
beszámftható szolgálati ideje ~~~~ 

~C;~~ 
I ~:~:g 

~da)'GS I 
CI:S'J:: ~a; 

:a~;~ I 

"-",:g~:g I 
~f$~~. .. 

---
aj hj 

10 év vagy ennél t~bb, de 11 évnél kevesebb 400/. 11 « « « " « 12 « « 42"10 12 « « « « « 13 ., « 14"/. 

I 
13 « « « o, « 14 « « 460f. 14 « « K « « 15 « « 480f. 15 « « « « « 16 « « 5001. I 16 « « « « « 17 « « 520f. 17 « « , « , 18 « « 54fJ/. 18 « « , 19 « « 56"10 I 19 " « « « 20 « « I 58'1. I 20 • « « « 21 « « I 6001. 21 « « 22 « « I 6'lfJ/. 22 « « « 23 « « I 64"10 

I 
23 « « 24 « « 66'1. 24 ~ « 25 « « I 68% I 25 « « 26 « 70'10 26 « « « 27 " « 7'lfJ/. 27 « « « 28 " « I 74fJ/. I 28 « « 29 o, 

I 
76% I 

t 

I 

I 
I 

SS7 

tatás 

csendöregyének részére 1924, évijúliua hó i-jétől kezdTe 
megállapltásához (ki8zám!t~ához). 

A k k o r 

~tel arra, hogy a nyugdíjat 1924, évi július hó 
l-tili kezdve n hj és ej hasáhokban 
felsorolt Of.-oknak megfelelően, a. 
alapul veendő havidijnak, illetve 
havizsoldnak (beszámítható javadnl-

és hogy az 1924, évi IV, mazásnak) az a lábbi 0/,,-At kitevő 
t,-c, aj mellékletének A. összegében kell megállapítani és 
II, 3, pontja szerint, az II _____ ,---'p'-e.d'-i!!'~: ;-,-___ -1 
1924, óvi júlins hó 1-jétól I .!o "" I,;,..;, b. ,;. I 

I 
~ gO; '~PS,!4cD 

kezdve, ennek az 6sszeg- ~ ~ ~ ~ 8.. i:; ~ ~);iI 
nek csak az alá.bb meg~ cd ~ ~ '; ui'~ ~ a ~ 
határozott O/o-át kitevő ~ ~ ,!&1 ;.: ~ ,*..ti ~ 
összegét szabad nyugdíj ~ ~ ~ ~ -; ~ ~.e ~ 

-

eimén megállapítani - ~ ~ .-: '2.Q::;~ • 
~~~~ ~2~ ~~{1 
.bja~d -a~~~~.c 

-
e) 

600/. 8ff'/o 
600/. 850f. 
600/. 850f. 
600/. 85% 
600/. 85% 

85"10 
85% 
85"10 
85~/. 
85'/0 
85% 
8f11lo 
85% 
85% 
85'10 
850f. 
85"10 
850f. 
8f11/n 

~~:;:.~ ~a::lLjacÖ 

a) e) 

21'0"/0 34 ' 70f. 
25 ' 2'10 35 '7"10 
2S'4fJ/. 37'4"10 
27'6"10 39'lOf. 
28 '80f. 40'8% 

42'5% 
44-2'10 
45 '9"10 
47 '60f. 
49'3"/0 
51 ' 00/. 
5S'70/. 
54'4% 
56'1% 
57'8"10 
59'5"/0 
61'2'/0 
62 '9"10 
64'6% 

lj 

400/. 
4'lfJ/. 
44"/. 
"6% 
480f. 
50"10 
52'10 
54"/. 
56"10 
58% 
600/. 
6'lfJ/. 
64fJ/o 
66"1. 
W/o 
700/0 
72'1. 
74"10 
7R% 
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Ha a nyugállomány ö (v. ill. s.aba.) egyén 

be~zámítható ~zoJgáJati ideje 

29 év vagy enn~J 
30 « 
31 « 
32 .( 
33 « 
34 i( 

85 « 
36 « 
37 « 
38 
39 • 
~O " 

aj 

több. ,le 30 é,-nél kevesebb 
( 31 

32 
" 33 
« 34 
« 35 
« 36 
« 37 

38 
« 39 
( 40 

bJ 

78% 
80'10 
82'/0 
8.j1J/o 
8G'Io 
88010 
90'/0 
9?f1/0 
9.j1J/o 
96% 
9f!f'/o 

1000/0 

Az 1912: I,XV. t,-e, hatálya eJőtt nyugállományba helyezett 
lembevételével, annyi százalékkal kell megállapítani. 

-- -:1 . 
.. - _.' ." .. _ .. - -- I 33'30f0 (1/,.) \ 

.. ::: ::- -~- .. - .. : ::: ::: ::: ::. . ~~to°/o )!i:ll 
.. - .. - .-- .... - .. _... . I 62'5"10 ('I.) 

.. - ... --' .. - .. - .. - ._ .. \ ~rlg'lo ~~:l \ 

10 15 é,ig .. _ .. 
16- 20 
21 - 25 
26-30 
31- 35 
36-4(J 
~ .. : ::: ::- o:: ::. 1000/0 (81.) 

839 

A k k o r 

tettel arra, hogy _I 
és hogl az 19~4 . évi l\'. I 

I t.-c. a) mellékletének A. 

a nyugdíjat .1924. évi jfilius hó 
i-WI kezdve a b) és c) hasábokban 
felsorolt Ofo-oknak megfelelően, az 
alapul veendő bavidljnak, illetve 
ba,izsoldnak (beszámítható jaYadal
mazásnak) az alábbi Ofo-át kitevő 
6sszegében kell megállapítani és 

pedig: 

I II. 5, pontja szerint, az 
1924. évi július hó i-jétől § ~:;a I.id, ~.!OI ,;. .!ol ~ 
kezdve, ennek az összeg- OZ 8. ~ ~ i ~ ~: ~ ~ ~ 
llek csak az alább meg-II .~~~ !eQ'g~~~ d ~ 
határozott °/o·át kiteyö .!.< ~ ~ ~ ~ ~ ~,!IÍ aJ .ld,.c. 

I eímén meg-,\Jlapftani ..:_",; - ~ .,. ..: '" 
:;~:~Q)~ ~ ~ 

" 

~ ~~~ ........ ~ .... ,...--
~=~= ~:Ü~-:~,Q JJ-S 

6aszegét szabad nYU~díj ~~~ ~:g;~~.5:; ~ ~ 

I ~.~~~ ~a~t!2E~ a~ 
- - -- --I----r' -_ .. -

eJ d) ej f) 

85% 
9(1)/0 
90% 
9(1)/0 
90'>/0 
90'>/0 
95% 
9f11/0 
95% 
95% 
95% 

100% 

66' 30'0 
72 '0'>/0 
73'8% 
75 '60/u 
77'.j1J/o 
79 ''1;0/0 
85-5% 
87'.j1J/o 
89' 30f0 
91'?fI/o 
93 '1"10 

100'00/. 

I 78% 
800/1' 
82"/0 
8.j1J/o 
86% 
88'1. 
90"10 
92"10 
94% 
9GOfo 
98'/0 

100'>/0 

egyének aranykoronás uyugellátás,ít. a korlátozások figyo
ahány százalékkal annak idején nyugdijaztattak és pedig: 
j--- .----- -r- - -1- -

60'>/0 8f11;0 20~,'0 I 28 ' 3°'0 I 33' 3°,0 
85% 31-8% 37'fIl/o 
85" /0 H' 50f. I 500/0 
85% r,3'1o,'0 62'fII,o 
85"10 G3' 7% 75"/0 
900/0 78' 70/0 I 87-fil/o 

1000:0 JOO'OO/" 100% 
il 

~2· 
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2. Kimu

a esendöregyének ~.vegyei részél'e az 1924. évi júliushól-jétöl kezdve 

I 
Akkor 

tekintettel arra, hogy 
"Z özvegyét megilleta 
özvegyi nyugdíj abban 
az eAetben, ha. a férje 

anYIIgdí- ! alényle-

Ha az elhalt be.~ámitbató s.olgAlati 
azott álla- ges ,zol-I potban balt I gálatban 

ideie el balo el 

az érvényben álló 
jog,zabályok ;zerint 
alapul veendő lize-
tésnek Ibeszámílbató 
javadalmazá.nak) az 
alábbi %·át kitevő 

ö •• z g Inne 
-- -

a) b) I e) _ 

6év, vagy ennél löbb,de11 évnél kevesebb 40% 51Y'/. 
10 « « « ,( « 12 « « 420/. 50"10 
12 « « « « « 13 « « 44~/. 51Y'/o 
1S « « . « « 14 « « 46% 500f. 
U . « « « « 15 « « 48)/0 51Y'/. 
15 « « « « « 30 « « 50% 50% 

30 " « -( « « 35 « « 50"/. 50% 
35 « -.( « « « 40 « « II 50% 

I 
51Y'/. 

40 « « . « _ __ 0.0 ______ _ _ o ___ 
__ o 

1\ 50% 50% 

Az 1912: LXV. t.-C. hatálya előtt nyugállományba helyez tt 

15 évig ___ __ o __ o • ____ o __ o __ 

::: ::: II 
S3'3' l. l 50n/. 

1C 20 " .. -- --- --- -. --- -- - _.- 37'5% 50% 
21 - 29 « __ o __ o 

-- __ o .:. __ o --. - 1 50"/. 

I 
51Y'/o 

30 31 « _ _ ______ ._ • • _. _ _ o - _ o 50"/. 50% 
35 39 --- --- -- .. ---

__ o --I 51Y'/. 

I 
5OO/. 

40 _ _ o _____ _ -- .-- _. - --- 50"/. 500f. 

, 

I 

I 

I 
Jegyzet. Azoknál az özvegyeknél, akik- a 60. életévüket bet~l

lIeszámítbató javadalmazá,n1\k) a jelen kimntatá, b) és e) basáb-

34J 

tatás 
járó Ozvegyi nyugdíjak összegének megállapításáboz (kiszámításához). 

I 
. Akkor I 

tekinfettel arra, bogy II az özve~yi nyndijat az 1924. évi jfiliu; hó 
azözve~yétmegilJetö " 

Ozvegyi i-tM kezdve, ahban az e-etben ba a férj nyugdíj 

é. bogy az 1924. évi a nyugdíjazott álla-I a lényleges szolgá-
lV. t.-c. a) mell~kle- po ban balt el Jatban hall el 
tének II. S. pon'ja 
8zerlnt az 1924. évi az érvényben álló jog<zalJályok szeliut 
jfillus hó 1-\01 kezdve, 

alapul veendő IIzeté,nek (beszámítbató ennek az összegnek 
c_ak az alább meg- javadalmazásnak) a b) e) é. It) ba-ábok-
batározott %-á.t ki- ban lelsorolt %,okuak megfeleMon az tevO hányadát szabad 

alábbi %-át kitevő ös·zegábon kell meg· ~zvegyi nyugdíj cí-
men megállapítani ,\Ilapítani 

- -
j) e) ~ f) 

= 
85"10 

II 
34'00/ n 

I 
42·óol. 

85% 35'7% 42'5% 
85% 

I 
37'4"10 

I 

42'5"/0 
85% 39'1°/. 42'5% 
85'1. 40'8% 42'ó"Io 
85% 42'5% I 42'5% 
90"/. 45'0% 45"'1. 
95"10 47'5% 

I 
47'5"/0 

100"/. 50'0"1. 50'0% 

egyének ózvegyeinek ellátását következöképen kell m ·gállapítanl 

85'1. 
I 

28'3% 

I 
33'3°'0 

850/n 31'8% 37'5'/0 

85% I 42·ó'/. 42'5% 

91Y'/. j 45% 45'10 
95·/. 

I 
47'5% 

I 
·'s.7·5°!o 

I 
11XfJ1. 50% 50% 

lőtték, al ~.vegyi nyugdíjat az alapul vel t fizetésnek (nyugdíjba 
Jaiban lel@oroh .zázalékával kell megállapll ani. 



3. Kimutniás a lakáspénzilletményekről, 
a m. kir. csendőrség nyugdíjas tagjai. részére, az 1925. évi február és májusi lakbér

évnegyedre. 

I Az 1925. februnrl ~ Az 1925. májusi 
lakhérévnegyedre (az)_a___ lakbérévnegyedre (az) a 

Rendfokozat I. I II·III.IIV. ! V. I VI. r. I II. IIII. l IV. I V. I VI. 

I lakáspénzosztályba tartozó hplyeken aranykorona 

Altábornagy 175 1158 140 1123 105

1

88 2H 193 1171 150 1128 1107 
Tábornok <ll 161 145 129 113 97 81 197 177 158 138 118 ,99 ... 
Ezredes '<ll 

133 1 1~0 106 93 80 67 163 147 1130 114 98 1 82 N 
ul 

Alezredes '<ll 119 LD7 95 83 71 60 146 131 117 102 88 73 .... 
Ömagy ~ 105

1 

95 84 74 63 53 128 115 102 90 77 64 
Százados .~ 84 76 67 59 50 42 103 93 82 72 62 52 "" Főhadnagy § 63 .... 57 50 44 38 32 77 69 62 54 46 39 
Hadnagy >:l 56 50 45 39 34 28 69 62 55 48 41 35 o 
1- 8. oszt. tiszthelyettes ~ 

..c: 42 38 34 29 25 21 51 46 41 36 31 26 
Fötörzsöl'mester, törzs-' I ul 35 32

1

28 25

1

21 18 43

1

39 

1

34 30 26 32 
őrmester és örmester · aJ 

Csendőr és prl, . csendőr I 31 28 25 22 19 16 38 34 30 27 23 19 1 , I I 



4. Kim'\tatás a lakáspénzilletményekröl 
a m. kir. csendőrség azon nyugdíjas tal!jai részére, kik 15 évnél rövidebb beszámít
ható szolgálati idóvel helyeztettek nyugalomba, továbbá a csendőregyének özvegyeit 

megillető lakáspénzekről, az 1925. évi februári és májusi lakbérnegyedre. 
~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~ 

I 

Az 1925. februári lakbér~ Az 1925. májusi lakbér-

Rendfokozat 

Altáhornagy 
, Tábornok 
Ezredes 
Alezredes 
Őrnagy 
Százados 
Főbadnagy 

Hadnagy 
1-3.osil!t. tiszthelyettes 
Főtőrzsörmester , törzs-
őrmester és őrmester 

Csendőr és pr61mcsendör 

-:----;-""év_ll.,.:;eg'yedre (az) a éVlleo:yedre (a,"-z-:-) -o-ao---c=_1 

[
l. I Il. I III. I IV. I V. I VI. I. I II. I III. I IV. I V- I VL 

I lakáspénzosztályba tartozÓ helyeken aranykorona 

1

1

1[105
1 

95 1 84 il 74 ! 63 1
1 

53 11128 115 102 90 I 77 6~ 
97 87 1 78 68 1 58 49 118 106 94 83 1 71 59 
80 72 64 ó6 4840 98 88 78 69 I[ 59 49 
71 6i 57 50 : 43 36 88 79 70 62 53 44 
63 57 50 44 38 32 77 69 62 M I 46 39 
ÓO , 45 , 40 35 30 25 62 56 ÓO 43 [' 37 31 
38 ' 34 1 30 27 23 19 46 41 37 32 , 28 23 
34 31 1 27 24 20 17 41 37 33 29 1

1

, 25 21 
25 23 20 18 ló 13 31 28 25 1 22 19 16 
21

1
19 17 15 '1 13 1 11 26 23 1 21 '1 18 1 16 13 

li 19 17 15 13 11 10 I 23 21 ' 18 16 14 12 


