
IRÓGÉPEK 

I 

Csendőrség' állomá-I 
nyába tartozóknak 
havi 10 és 30 pengő s 
részletfizetésre 

Csemiczkv László V.t Jllkotmánv-u. 16. 
Vilmos csás,ár-lÍttól jobbra II 3-ik há •. 
Címre szíveskedjék nagyon ügyelni. 

Kívánatra árjegyzéket d~jmente.en kUldünk. 

Cs. és kir. udv. szállító. Alapítva 1895. Kolozsvár. 

SÁRGA JÁnos 
ékszerész, órás, múötvös 

-Budopest, lU .. Kigvó-u. 5. Klotild-palota. 
Ékszerek. Ezüstneműek. 
Vel' s e II y- é s cl í s z t {t l' g Y a k • 
. :. E l' e d e t j s v á j c i ó r á k. .:. 
A m. kir. csendőrség részére a 
legkedvezőbb részletfizetésre ls. 

Ékszer-, órajavítás j ó t á II á s mellett. 
Képes árjegyzék ingyen. 
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A m. kir. csendŐrség tényleges szol
gálatban álló tagjainak illetményei. 

Az államháztartás egyensúlyának helyreállí
tásáról szóló 1924:IV. törvénycikk 2. §-ának ki
egészítő részeként a törvényhez csatolt a) mel
léklet A. II. részében, továbbá az állami alkal
mazottak anyagi helyzetének javításáról, a be
ruházásokról és egyes adóügyi rendelkezésekről 
szóló 1925:XXIII. törvénycikk 1. §-ában foglalt 
felhatalmazások alapján az állami és vármegyei 
tisztviselőket és egyéb alkalmazottakat, valamint 
a honvédség, csendőrség, vámőrség, folyamőrség 
és államrendőrség tagjait megillető illetmények. 
továbbl>. az ell1Jítetteket. valamint mindpzcknek 
özvegyeit és árváit megillető ellátási díjak, 1925. 
évi július hó l-től kezdődő hatállyal, az 1925. évi 
7oooiM. E. számú kormányrendelettel szabályoz
tattak. Ezen kormányrendeletnek egyes rendelke
zéseit, 1927. évi november hó l-ei hatállyal, az 
1927. évi 9000/M. E. számú kormányrendelet módo
sította. 

A csendőrség tényleges szolgálatban álló tag
jainak jelenlegi illetményei ezen kormányrende
letek rendelkezései szerint vannak megállapítva. 

I. 

Rangosztályba sorolt csend6r havidíjasok 
(tisztek) illetményei. 

H:.H'idí,j. 
A havi díj a rangosztályba sorolt havidíjasok 

alapillctményét képezi. 
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Kiszabata : .. .. 
.!:l '" o A havidíj kiszabata ... 
~ Rendfokozat 

.8 
~ ;a 
bD egy hóMpra II egy évre 

" 
'f; 

&! 
ol 

I:Q pengő lfillér ji pengő lfill ér 

II 
I~ 1.055 I - 11 12.660 

m. A. I táoornagy ------- -

2. 970 - 11.640 ---- --

I V. Tábornok ~ 880 - 10.560 -- - - - -
- -

2. 750 :....:=-. 9 .000 -

~ 660 l"":=-' 7.920 -

V. Ezredes 
~ 616 - 7. 392 -

3. 528 - 6.336 -- - - - - -- --

VI. A. lezredes ~ 458 - 5.496 -
1-'--

2. 387 - 4 . 644 -
-- ------- -----

VIT. Őrnagy ~ 370 - 4.M{) -

2. 326 - 3 .912 -
- - -- -~ -- - --

1. 287 - 3.444 -

vm. 11-;- --- - - -- --
8zázados 265 3 .180 -

~T-=-
--- --

. - - -- - ---~ 2.880 -

230 I -
--- --

i. 2.760 

IX. Főhadnagy 2. 212 - 2.544 --- -- - -

- - - - -~ . 184 l"":=-' 2.208 -

X. Hadnagy 
1. 175 - 2.100 --- -- --

.-
2. 166 l--=-

1.992 -
XI. Zászlós 152 - 1.824 -

I 
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Az egyes rendfokozatok keretén belül, a maga· 
abb havidíjfokozatokba való besorolás az egyes 

~llacsonyabb havidíjfokozatban tényleg eltöltött 
három év után, a hadnagyi rendfokozatban azon 
oan az alacsonyabb havidíjfokozatban eltöltött. 
kettő év után történik. 

Az egyes h avidíj fokozatokba való besorolásrlJ. 
nézve kizárólag a kinevezési nap (tehát nem a 
l'angna p) a mérva dó. 

(JselHlőrségi pót(U.1. 

A csendörségi pótdíj a r angosztályba sorolt 
havidíjasok havidíjának mellékjárulékát képezi. 
jel enleg a zonban a nyugellátás megállapításáníll 
nem számítható be. 

A csendőrség i pótdíj csakis a csendőrségné l 
töltött tényleges szolgálati évek után illetékes a 
követk{'ző kiszabatban: 

Havollk,'n t É"enként 
N eye z-etesen 

' P"-DgÖ I fill ér 

326 40 

,108 

489 60 

571 20 

G52 80 

734 40 

816 

. 5 év~~ ,,;t: li csendörségi BZ08l' -r 1 
gálat e.etén .. o ._. o .. . -' . -. 'I 27 I 20 

5 éven teHit i csendörségl szol- I 
I$álat eBetén .. o ._ ... o OO • • • 34 

10 eveu felüli cseudörségi SZOI- \ 
gálat esetén ._, .. o ._ • • _ • • OO 40 

15 éven fei Uli csendörségi szol-
g,\Iat eset én ._. oo •• oO .. o 47 

j 
20 éven felU I ~ csendöl'ségi szol-

gálat eseten __ . _____ . oO .oO 54 
~5 éven fe lü li csendörségi szol-

1 
gálat csetén .oO .oo •• • .-. \ 

30 éven fe lüli csendörségi 8Z0)-
gál::.t pset én _.- .. - --- --- ". 

80 

60 

40 

61 20 

68 
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'l'isztiszolg'aváltság. 

Minden tényleges állományú rangosztályba 
sorolt havidíjasnak havi 13 P 60 f. ('rizenhárom 
pengő 60 fillér), évi 163 P 20 f. (Egyszázhatvan
három pengő 20 fillér) tisztiszolgaváltság illetékes_ 

Felszerelési j(~rulék . 

A m. kh·. csendőrség VIII-XI. rangosztályba 
sorolt tényleges állományú havidíjasainak fel
szerelési járulék illetékes. 

A felszerelési járulék a tényleges szolgálathoz 
van kötve, tehát a várakozási illetménnyel sza
badságolt, vagy átmeneti illetményekkel nyug
állományba :helyezett havidíjasoknak nem iBe-' 
tékes. 

A felszerelési járulék kiszabata a VIII. ranit
osztály 1. és 2. fizetési fokozatába sorolt havi
díjasok (századosok) r észére havi 20 P 40 f. (Husz 
pengő 40 fillér), évi 244 P 80 f. (Kettőszáznegyven
négy pengő 80 fillér), a 3. fizetési fokozatába so
roltak részére havi 26 P (Huszonhat pengő), évi 
312 P (HáromszáztizenkeUő pengő), a IX-X
XI. rangosztályba sorolt havidíjasok (főhadnagy. 
hadnagy, zászlósok) részél'o havi 27 T' 20 f, (Hu
szonhét pengő 20 fillér), évi 326 P 40 f. (Három
százhuszonhat pengő 40 fillér). 

Csah\di pótlék. 

A családi pótlék az 1912. évi XXXV. törvény
eikkel rendszeresített és annak hatálya a csend
őrségre az 1921. évi XINI. törvénycikk 1. §. 5. 
bekezdésével lett kiterjesztve. 

A rangosztályba sorolt havidíjasok az alább 
megjelölt módon és korlátok között havonként. 
előre kifi7.etendő családi pótlékban részpsülnck. 

A családi pótlék összege a rangosztályba so
rolt havidíjas minden egyes igényjogosult család
tagja után havi 13 P 60 f. (Ti7.enhárom pengő 
60 fillér), évi 163 P 20 f. (Egyszázhatvanhárom 
pengő 20 fillér).' 

A családi pótlék illetékes: 
aj a közös háztartásban élő törvényes Jeleség 

után; 
b) az alább megkívánt feltételeknek megfelel!} 

ellátatlan törvényes vagy törvényesített édes. 
vagy mostoha gyermek mindegyike után. 

A családi pótlék a rangosztályba sorolt havi 
díjasok ellátatlan gyermekeinél a 24. élptév bfl
töltéséig jár. 

A gyermek után járó családi pótlék sZflmpont
jából ellátásnak kell tekinteni: 

a) ha a gyermek a közszolgálat bármely ágá
ban, vagy á magánszolgálatban pénzbeli, vagy 
természetbeni javadalmazással egybekötött alkal
maz~st nyert, - állandó, vagy ideiglenes (óra
díjas) minőségben is, - de csak abban az eset
ben, ha ennek a pénzbeli javadalmazásnak az 
összege, illetőleg a természetbeni javadalmazás
nak az értéke havi 32 (Harmillekettő) pengőt elél'. 
vagy meghalad: 

b) ha a gyermek kolostorba, vagy zárdába 
ünnepélyes fogadalmat tett szerzetesiil, vagy ün
nepélyes fogadalmat tett apácául helép; 

ej ha a gyermek nyilvános polgári tan inté
z!'tben, katonai tanintézetben, vagy bármilyen 
eJlátási- vagy nevelőintézetben olyan ingYPlles 
helyre helyeztetik el, amelynek értéke az 
aj pontbal} említett összeg!'t eléri, vagy meg
haladja; 

dJ ha a gyermek olyan alapítvány élvezetébe 
jut, vagy olyan alapítványi hplyrp helyeztetik el. 

19 
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mnelynek értéke az a) pontban említett össze
(!'ot eléri, vagy meghaladja; 

ej ha a gyermek iskolai, vagy tanulmányi 
' l!yan ösztöndíj élvezetébe jut, amelynek összege 
.a havi 32 (Harminckettő) pengőt eléri, vagy meg
haladja; 

f) ha a gyermek kereskedelmi, ipari, vagy más 
vállalatllál, illetőleg kereskedőllél, iparosnál, 'vagy 
müvésznél növendék, tanonc, vagy inas Illinőség
bon alkalmaztatik, de csak abban az esetben ha 
a tanonc, illetve alkalmazott összes fenta;tási 
szükségleteit a munkaadó fedezi ellenszolgáltatás 
nélkül; 

gJ ha a gyermek önálló ipari, vagy más fog
lalkozást folytat, de csak akkor, ha az ebből a 
foglalkozásból eredő jövedelem az a) pontban 
említett összeget eléri, vagy meghaladja; 

h) ha a gyermek katonai illetményekben része
sü l, aza:t, havidíj, vagy zsold élvezete mellett, 
tényleges szolgálatba belép, de csak abban az 
('setben, ha illetinényeinek egy hóra eső összege, 
illetve a természetbeni élvezményekkel együtt 
~zámítandó járandóságok összérték e az aj pont
l'an említett összeget eléri, vagy meghaladja; 

i) ha a fiúgyermek megnősül, vagy a leány
gyermek férjhez megy; 

jJ ha a mostohagyermek elhalt édesatyjának 
a közszolgálat bármely ágában viselt alkalmaz
tatása után olyan nevelési járulékot élvez, amely
IIpk összege havi 32 (Harminckettő) pengőt elér, 
Yagy meghalad; 

kj ha a fenti a), c), dJ, e), g), h) és j) pontokban 
·(,lllUtett forrásokból eredő jövedelem külön-kül on 
havi 32 (Harminckettő) pengőn alul marad ügyan, 
de egy és ugyanazon gyermekre nézve egyébként 
" felsorolt pontok alá eső esetek közül egyidejűleg 
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kettő vagy több áll be s ha az ezekből eredt') 
jövedelem értéke vagy összege együttvéve a havi 
32 (Harminckettő) pengőt már eléri vagy meg
haladja; 

amennyiben azonban a ej pont alatt említett 
ingyenes hely, a d) _ pont alatt említett alap.ít
vány, vagy alapítványi hely s az e) pont alatt 
cmlített ösztöndíj családi természetű, az ily 
alapítvány, vagy ösztöndíj élvezete bármily érté
ket képviseljen, illetőleg bármily összegű legY<lll 
is az, nem tekintetik ellátásnak. 

Méltánylást érdemlO körülmények fennfol'gása 
eset én és ha azt a vagyoni viszonyok is indokol
ják, családi pótlék a belügyminiszter által az 
olyan havidíjas részére is engedélyezhető, aki 
vele közös háztartásban élő és saját jövedelemmel 
nem biró "egyéb" családtagot tart el illetmé
nyeiböl. 

Az 1912. évi XXXV. t.-c. 9. §-a alapján "egyéb" 
családtagok után engedélyezhető családi pótlékot 
méltánylást é'rdemlő körülmények fennforgása , 
esetén, csak egy a~ább felsorolt családtag' után 
lehet engedélyezni és pedig: 

a) az alkalmazottnak 'R 24 éves életkort már elért 
törvényes, vagy törvényesített édes, vagy mos-
toha gyermeke után; 

b) az alkalmazottnak törvényes édesatyja, valn' 
édesanyja után; 

c) az alkalmazottnak teljes árvaságra jutott. 
vagyis szülőtlen törvényes unokája után; 

d) az alkalmazottnak nevelt (örökbe fogadott). 
gyermeke után. 

J.ak-, istálló- és bútorbér illetmény. 

(A TIl. fejezet tárgyalja.) 

19* 
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II. 

Legénységi állományú csendőr egyének 
illetményei. 

Havizsolcl. 

A havizsold a legénységi állományú csendőr 
egyének alapilletményét képezi. 

IUszab:ita: 

"' I ,!t 

2 A haviz801d klszabata 
'o 

Rendfokozat 1 egy hónapra" egy évre 

~i pengő fillér lL!engő lfillér 

. . II 1. 11
170 -=-11 2.040 -

Alhadnagy __ 2. __ ~ l-=- 1.920 

______ 11_3._ ~ -=- 1.800 

1. HO - 1.680 ---- -

= -I 
'riszthelyettes 2. 125 1.600 

-- - 3. I 105 1.260 - -
Törzsőrmester 

1. ~ 1.08Q 
- 2. -j 

80 960 
-- -----

Őrmester 70 - 840 ------

Csendör 
5. és 6. évében 65 - 780 -

'" 2., 3. és 4. --
:;; 
." évében 60 - ~ -1 - -1- -- -

2. évében 60 - ~i· -Prób,csendőr '" 1 50 !-- 6001-1. évében 

Az egyes rendfokozatok keretén belül a maga 
sabb havizsoldfokozatokba való besorolás időpont· 
j~t a belügyminiszter esetről-esetre állapítja meg. 

Csendőrség'j ])ót(lij. 

A esendőrségi pótdíj a havizsoldnak mellék. 
járulékát képezi, jelenleg azonban a nyugellátás 
megállapításánál nem számítható be. 

A csendőrségi pótdÍj csakis a csendőrségnél 
megszakítás nélkül töltött tényleges szolgálati 
évek után illetékes a következő kiszabatban: 

Nevezetesen 
I Havonként II Évenként 

j pengő 1 fillér pengő fillér 

6 éven aluli csendőrségi szol-
gálat esetén ._ ............ 10 16 121 92 

6 éven felüli csendőrségi szol-
gá at esetén ........... ' ... 13 60 163 20 

8 éven felüli csendőrségi szol· 
I I 

gálat esetén .............. 16 96 208 52 

12 éven fellili csendőrségi szol· I 
, 

I 
gálat eset én . .. ...... "'11 20 40 244 80 

16 éven feltili csendőrségi szol-
gála tesetén ... ... ... .. ... ' 27 20 326 40 

20 éven felüli csendőrségi szol-
gálat esetén ............ 3~ 00 408 00 

24 éven felli'i csendőrségi szol-
gálat esetén .. ' .. ' ......... 40 80 489 ilO 

Élelmezési pénzátalány. 

Minden Budapesten állomásozó legénységi állo
mányú ·csendőr egyén részére havi 54 (ötvennégy). 
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évi 648 (Hatszáznegyvennyole) pengő, az egyebütt 
állomásozók részére pedig havi 45 (Negyvenöt). 
évi 540 (Ötszáznegyven) pengő élelmezési pénz
átalány illetékes. 

Ezen élelmezési pénzátalányból minden egyes 
rendfokozatban havi 20 P 40 f. (Husz pengő 40-
fillér), tehát évi 244 P 80 f. (Kettőszáznegyven
négy pengő 80 fillér) a nyugellátásba is beszámt
tandó javadalmazást képez. 

Családi pótlék. 

A családi pótlék ugyanazon határozványok 
szerint iletékes, mint a rangosztályba sorolt 
havidíjasok (tisztek} részére (lásd az I. fejezetet). 

I(i'lzafmta, : 

a) alhadnagyok részére havi 13 P 60 f. (Tizen
három pengő 60 fillér), évi 163 P 20 f. (Egyszáz
hatvanhárom pengő 20 fillér), 

b) többi legénységi állományú csendőr egyÁn 
részére havi 12 P 40 f. (Tizenkéttő pengő 41> fillér), 
évi 148 P 80 f. (Egyszáznegyvennyole pengő 80t 
fillér) minden egyes igényjogosult családtag után. 

A családi pótlék az alhadnagyok ellátatlan 
gyermekeinél a 20., a többi legénységi állományú 
csendőr egyén ellátatlan gyermekeinél pedig 
azok 16. életévének betöTtéséig illetékes. 

Ha a családi pótlékra igényjogosult gyermeke 
még a 20., illetve 16. életév betöltése után is 
folytat "kiváló" eredménnyel tanulmányokat, a 
belügyminiszter - az 1912. évi XXXV. t.-C. R. 
§-a alapján - az ilyen gyermek után is engedé. 
lyezhet családi pótlékot, illetőleg a már folyósí
tott családi pótlékot továbbra is engeClélyezhetL 
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Ilyen esetben a családi pótlék csak addig 
folyósítható, amíg a gyermek tanulmányait be
fejezi és pedig legfeljebb addig, amíg 24 éves 
korát betölti. 

A tanulmányok kiváló eredménnyel -való foly
tatásának azt kell tekinteni, ha az alsó-, vagy 
középfokú iskolát (elemi iskolát, polgári iskolát, 
gimnáziumot stb.) végző gyermek az iskolai 
bizonyítványában osztályzatot nyert összes tan
tárgyaknak legalább felénél, az illető iskolára 
megállapított rendszer szerinti legjobb osztályza
tot kapta, a főiskolát (egyetemet stb.) végző 
gyermeknél pedig azt, ha a vizsgatárgyakból a 
kellő időben - bármilyen eredménnyel ~ col· 
loquáli, illetőleg, ha az illető iskolára nézve ér
v(-nyben álló tanulmánYi szabályzatban előírt 
időkben a kötelező vizsgákat (alapvizsgákat, szi
gorlatokat stb.) - bármilyen eredménnyel - le
tette. 

T (leigleues pótlék. 

Az ideiglenes pótlék csakis a családi pótlék 
élvezetében álló legénységi állományú csendőr
egyéneknek illetékes a csatolt kimutatásban fel
tüntetett kiszabatban. 

Az ideiglenes pótlék csakis azon családtagok 
atán számítható fel, akik után a családfó családi 
pótlékot élvez. 

Az ideiglenes pótlék havi illetmény. 
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Rendfokozat 

Alhadnagy 

és tiszthelyettes 

Az ideiglenes pótlék ös.,ege 
h. az igény-

~ " budapesti csendőr l 
.!d 
~ kerület 

111213\4151617 1 

il ~ c s a l li. d i P ó t J é k r a 

I,~ _ 0 1-.[",1,,,[,00 '+MI 
' 2, , 1'3612'7)4'OS 5'44 6'8018'16 1---1----,1-

-'"-__ --!!I~ _ °_

1

2'72

1

5
0
44 6'SO 7'48 S'1~IS016 

I 1. 2'044'76 6'SO S'16 S'16 9°52 9°52 

'~I-I--I---I-I-Törzsőrmester 

2, 2'045'44 60S0 S016 S'16 9'52 9'52 --1-1--1- -1-1-1 
Őrmester ° 2°72 6'SO S'16 S'16 S'S4 9°52 9°52 

-----11-11------" -
Csendőr 

Próbacsendör 

_ 2°72 60S0 S016 S'16 S'S4 9 ' 52 9-52 

- ~ 2'72 6'SO s,JS'16 S'S4 9'52 9'52 ----1-1-1-,-
I ' 

a cs,ládl.gok után családtagonként és havonként pengöben, 
jogosultIlak 

It többi csendür 

s"ékhelyén 
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~II__ It többi lIlIomáson 

j112I s I41511±!_ 2 11 415 11 7 

van igénye 
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A hétnél több családtaggsl bíró igényjogosul
taknsk az ideiglenes pótlék a hét családtagra 
megállapított kiszabatban illetékes. 

Szállásilletméuy. 

(A III. fejezet tárgyalja.) 

l{uhítz:tt. 

Minden legénységi állományú csendőr egyén 
tényleges szolgálati ideje alatt a csendőrségi 

Öltözeti és Felszerelési Szabályzatban meghatáro
zott ruházattal és lábbelivol az úgynevezett 
.. tömegrendszer" szerint láttatik el. 

A ruházat és lábbeli beszerzéséből és elkészí
téséből felmerülő költségek az "összesített tömeg
alap"-ból fedeztetnek, mely az "Első tömelr
betét"-ből és a "Tömegátalány"-ból áll. 

Az összesített tömegalap kezeléséből és a 
csendőrlegénységnek a tömegrendszer szerinti 1'el' 
ruházásából eredő egyéb bevételek (pl. takarék
pénztárakban elhelyezett tőkék kamIltai, haszna· 
vehetetlen tömegbeli tárgyak elárverezéséből. 
eredő összegek stb.) külön aJapban, az ,.Altalánotl; 
tömegalap"-ban kezeltetnek. 

Az összesített, valamint az általános tömeg
alap együttes kezelése a "Tömegpénztár"-ban tör
ténik. 

Az első tömegbetétet és tömegátalányt együt. 
tesen "Tömegilleték"-nek, a tömegszámadás fél · 
évi lezárásánál mutatkozó maradványt "Tömeg
követelés"-nek, míg a hiányt "Tömegtartozás"· 
nak nevezzük. 

Az átvett ruházat tényleges értékének, vagy 
heflsértékének a tömegköveteléssel, illetőleg a tö-

299 

megtartozással való egybevetése után mutatkozó 
követelés összege a "Tömegvagyon"-t képezL 

Az első tömegbetét az ÖUözeti és Felszerelési 
Szabályzatban rendszeresített ruházati cikkek élJ 
lábbeli k első beszerzésére szolgáló átalány, amely
nek összegét az anyagok árának és kiállítási költ
ségeknek megfelelően időnként a belügyminiszter 
állapitja meg. 

Az első tömegbetét jelenleg gyalogosok részére 
185 p 60 f. (Egyszáznyolcvanöt pengő 60 fillér), 
a lovasok részére 220 P 40 f. (Kettőszázhúsz pengő 
40 fillér). 

A tömegátalány, melynek összegét szintén időn
'-int a belügyminiszter állapítja meg, a ruházat 
-és lábbeli karbantartására és utánpótlására szol
gál. 

Tömegátalány fejében, rendfokozatra való te
.kintet nélkül jelenleg illetékes: 

fl) a gyalogosoknak: havonként 10 P 64 f. (Tíz 
pengő 64 fillér), évenként 127 P ú8 f. (Egyszáz-
1mszonhét pengő 68 fillér); 

b) a lovasoknak: havonként 11 P 68 f. (Tizenegy 
pengő 68 fillér), évenként 140 P 16 f. (Egyszáz
tlegyven pengő 16 fillér). 

A tömegvagyon a csendőr legénységnek csak 
feltételesen tulajdona. Annak, aki a testületben 
legalább 5 évig megszakítás nélkül szolgált és 
linhibáján kívül, leszerelési nyilatkozat alapján 
vHetett fogyatékba, tömegkövetelését, továbbá 
t'uházatának becsérték ét az esetleg fennálló kincs
tári tartozás levonásával kezéhez ki kell fizetni. 

öt évi csendőrségi szolgálati idő letelte előtt 
fi testületből önként kilépő csendőrök tömeg
,'agyona a javadalmazás javára bevételezendő. 

Ha egy csendőrnek annyi tömegkövetelése van, 
hogy az az évi tömegátalány kétszeres összegét 
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meghaladja, akkor a többlet az illető kérelmére 
és nyugtájára még akkor is kiftzethető ha a 
csendőrségnél még 5 évet nem szolgált. ny 
egyénekIlek azonban az előirt monnyiségű tö
meg bell cikkekkel ellátva kell lenniök. 

IIL 

. Szállás-illetmény. 
Minden rangosztályba sorolt havidíjasnak a 

beszállásolásról szóló törvényben megállapított ' 
lak-, ~setleg istálló illetményre, vagyis mindenütt 
és trnndenkor· tisztességes és szolgálati állásá
nak .megfelelő természetbeni szállásra, illetőleg 
~zálJasbérre (Iakbérváltságra, lakáspéllzre) van 
19énye. 

Természetbeni szállás azonban csak akkor 
utalandó ki, ha ilyen a kincstárnak rendelkezé
sére áll és az másként nem értékesíthető. 

A legénységi állományu csendőr egyénnek 
mindenütt és mindenkor tisztességes, szolgálati 
hivatásának megfelelő, teljesen illetékszerű be
rendezéssel ellátott laktanyában, vagy csendőr
Régi bérszobában való elhelyezésre van igénye. 

Termé!,zetbeni lakásban el nem helyezhető 
nős. legénységi állományu csendőregyén részére 
szállásbér (lakbérváltság, lakáspénz) illetékes. 

A lakbérváltsághoz bútorbér is illetékes. A 
lakbérváltság lakbérosztályok szerint van meg
állapítva. 

Az ország városai és községei jelenleg a 
következő lakbérosztályokba vannak sorolva: 

1. lakbérosztályba tartozik: Budapost. 
2. lakbérosztályba tartoznak: Győr, Szeged, 

Szombathely. 
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a. lakbérosztályba tartoznak: Dobrooen, Kapos
vár, Kispest, Komárom-Ujváros, Miskolc, Pécs. 
Rákospalota, Sátoraljaujhely, Sopron, Székes
fehérvár, Szolnok és Ujpest. 

4. lakbérosztályba tartoznak: BalaSsagyarmal. 
Cegléd, Eger, Esztergom, Gyula, Jászberény, Kecs
kemét, :Makó, Nagykanizsa, Pápa. Pesterzsébet. 
Veszprém és Zalaegerszeg. 

5. lakbérosztályba tartoznak: Baja, Balatonfii
red, Békéscsaba, Budafok. Celldömölk, Dombovár, 
Gödöllő, Gyöngyös, Hatvan. 116dmezővásárhely, 
Kalocsa, Keszthely, Kiskunfélegybáza, Kőszeg, 
Magyaróvár, Mezőtur, Nagykálló, Nagykáta, 
Nagykőrös, Orosháza, Ozd, HákoSpalota, Salgótar
ján, Sárvár, Szarvas, Szekszárd, Szentes, Szentgott
llárd, Szikszó, 'l'apolca, Tiszafüred és Vác. 

6. lakbérosztályba tartoznak mindazok az ál
lomáshelyek. amelyek az 1-5 lakbérosztályok 
egyikébe sincsenek besorolva. 

A lakbérl>érváltság jelenlegi alapkiszabata lak
bérosztályok szerint a csatolt táblázatban foglal
tatik,. 

Az 1929. évi februári bérnegyedre az alaplak
bérváltságnak a 95%-a Iolyósittatik, 
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Az évi alap 

Rendfokozat 11 ___ 1_- ___ 1!!.1 ____ 2_-__ .!!.11 ___ 3_-__ 

lakbér08ztályokba tartozó I 
a) I b) II a) I b) II a) I h) I 

lll_ AItáborn.g~ 3_248-- :J_900~ ~~ ~_610-- i:l_698-40ll_320-

IV_ Tábornok 3_016-- :J_668-- ~~~-40 ll_401-2( '_412-802_134-J 

I V_ Ezredes t_610--2_204--II;'~~~~ ~;-;~ 
VI_ =- Ale"-r!des _ ~_436--1.972-- -'_192-401. 774-SlI _948-801.677-6J 

t------- f-- -=-= ---f------I 
Vll _ Őrnagy __ I_--'-:":==_-II=1.::_9:.:.7=-2-_-_I:::1.:.:.7.::::~:= _774"801~ 1.677'601_392--

vm_ Szá.ados 11_740--1.392-- 566--1.262-80 1.392--1.113-60 --
IX_ Főhadnagy 

x_I Hadnagl 
XI_ és zAszI s 

,." .. _, ..... -w.~ ... ·T.~· .. c-"':" 
-="-'-"""':':"":==--'-I~1::..::_044-- 9~8-- 939 60 836-~0 835-20 ~42-4( 

Alhadn.gy 
1 __ é-:=8-::-t.;:..ls,-z",th_e...!IY,-,":.:.t",te",s_1 812-- 696-- 730-80 6~6-40 649-60 666..".f!< 

Tőrzsőrmester 
1 __ é=s:..;::őr:.:m::e:;s::::te::r __ H~69~6:"--_1 580-- 626-40 622-00 656-80 464-OC 

Csendőr 
é8 próbncaendőr 580--I ótO-4( 522-00 469-S! 464-001 408-32 

Egy 18tállóért egy 
tiszti ló számára 

_~efrí~:~) ló I 
Egy k0081sZinért- ------If 

egy tábornoki 

_ kOO8I számára 1_ 

I 
- Ii 

300-67 

"'.,. ~-~ 
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lakhérilletmény "" 

4, 5_ 6, 
Megjegy.és 

állomá80kon pengő értékben 
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Bútorbér. 

Bútorbér, minden állomáshelyen altábornagy, 
tábornok, ezredes, alezredes és őrnagy részére 
.évenkint 5.12 pengő. százados, főhadnagy, hadnagy 
és zászlós részére 3.84 pengö, lakbérváltság élveze
tében álló alhadnagy, tiszthelyettes, törzsőrmes
ter, őrmester, csendőr és próbaCf,endőr részére 
pedig 2_56 pengő. 

Istállóbél". 

Az őrnagy és annál magasabb l-endfokozatú 
.(isszas csendőr havidíjasoknak 2-2. a százados, fő
hadnagy és hadnagy rentlfokozatú kinevezett se
gédtiszteknek, továbbá rendszeresített törZRtiszti 
helyen végleges beosztásban levő gazdászati szá
zadosok részére, azon időpontlól kezdődőleg, ami
.dőn a megfelelő évfolyam ú csapattiszt rangtársaik 
1örzstisztekké kineveztetnek, vagy mint százado
"ok osziályparanesnokság vezetésével, avagy k~
rületi beosztott 'törzstiszti teendőkkel végleg meg
bizatnak l --l ló utáni istállóbérre van igényük. 

Az istállóbér kiszabata a lakbérváltságra 
vonatkozó táblázatban van feltüntetve. 

IV. 

Szolgálati utazások alkalmával felszá
mítható illetmények. 

Általános llatározványok. 
Szolgálati utazások csak az elkerülhetetlenül 

zükséges esetekben rendelhetők el. 
Az elkerülhetetlenül szükséges szolgálati uta-

I 
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zásokat, úgy LL résztvevő egyének száma, mint a 
szolgálati utazások tartama tekintetében a lehető 
legszűkebb keretekre kell szorítani. 

A szolgálati utazások feloszlanak: 
aj ügyködési utazásokra, melyek szolgálati 

vagy hivatalos ügyekben az alkalmazás helyén 
kívül történnek; továbbá szemlék céljából, vagy az 
alkalmazás helyéről való ideiglenes elvezényel
tetés következtében egy vagy több helyre tétetnek 
és amelyeknél az illető egyén, szolgálati mű
ködése bevégeztével alkalmazása helyére ismét 
visszatér. 

b) Helyi ügyködésekre, melyek alatt az egyes 
csendőr egyéneknek a szolgálati helyen, de a hiva
talos helyiségtől távol teljesített szolgálati tény
kedései értendők. 

Nem tartoznak a helyi iigykődés fogalma alá 
azok a szolgálati ténykedések, amel~'ek után 
vezénylési pótdíj számítható feJ. 

ej Költözködési utazásokra, melyek valamely 
új úllomáshelyre való átk öltözködés céljából té
tetnek. 

Szolgálati utazásoknál különösen ügyelni kell 
ana, hogy a szolgálati utazás a lehető loggyor
sabban é5 az utazás céljának meg-valósítása mel
lett a lehető legolcsóbban teljesíttessék. 

Rendszerint a legolcsóbb kózlckedési eszközl 
kell használni. Ettől csak abban az esetben sza
bad eltérni, ha ezáltal megtakarHás érhető ol 
anélkül, hogy a szolgálat hátráLyt szenvedne. 
va/,,'Y ba a drágább közlekedési ~~.6köz igényb/'
vétele a szolgálatra különös előnnyel jár. 

A drágább közlekedési eszköz (gyorsvonat stb.) 
igénybevétel ének szükségességét a szolgálati uta
zást elrendelő parancsnok (főnök) az utazási 
Rzámadáson igazolni tartozik. 

20 
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Kőttőzköclési utazásoknál a rangosztályba so
rolt havidíjasok a kincstár költségén való szálU
tás mellett magukkal vihetnek: 

É 8 P e d i g II Szolgák BoAma 

a XI - V. rang-
os.tályig i 

nőtl eD 

r'l ng-
fi IV. ra ngoBztálytól 

felfel é 2 
oBztá lyha 

sorolt 
h.YldiJ.sok a XI- YIIl. rang-

os_tályig i 

nős ~-

I, a VII. rang- -, osztá ly tól felfelé 

I I I 
Ogyködési utazások alkalmával a IV. rang

osztály tól felfelé 100 kg., az V-XI. rangosztályú 
havidíjasok pedig 50 kg. magánpodgyász vitel
díját számíthat ják fel a kincstár terhére. 

Költözködési utazásoknál a családi pótlék 
élvezetében álló családtagok és a málha (átköl
tözködési ingóságok) szállítási költsége a kincs
tár terhére felszámítható. 

Málha (átköltözködési ingóság) fogalma alatt 
általánosságban csakis az egyes rendfokozatokra 
megállapított illetményszerű lakás bebútorozására 
ilzolgáló bútorzat és hozzátartozó egyéb háztar
tási, felszerelési és ruházati tárgyak és cikkek 
értendők. 

A szorosan vett lakáshoz nem tartozó tál'-

307 

.g-yaknak. mint például nagyobb mennyiségű 
tüzelőanyagnak, mezőgazdasági gépeknek, fel 
szereléseknek, állatoknak (sertés. szarvasmarha. 
baromfi stb.) szállítási költs~ge a kincstár ter
bére nem számítható fel. 

A. hivatalos kikilldetések alkalmával felme
['ült kikilldetési illetményekről, illetőleg az át
költözködéook alkalmával felmcrült átkö!tözkö
dési illetményekről utazási számadást kell szer
keszteni. 

Az utazási számadást az utazás befejezte 
után legénységi állomúnyú egyének 8 nap, rang
osztályba sorolt havidíjaRok pedig 14 nap alatt 
kötelesek az elszámolásra hivatott gazdasági 
hivatalnak benyujtani. 

Elkésve beadott utazási számadás ok csak a 
m. kir. belügyminiszter engcdélye alapján szá
molhatók el. 

A kiküldött csendőr részére az utazás meg
kezdése előtt legfeljebb három nappal az előrfl
láthatólag felmerü!rmdő kiküldC'tési illetményC'
ket meg nem haladó összegü útielőleg ad
ható. 

Hu az elrendelt utazás bármily oknál fogva 
olmarad, az esetleg kiszolgáltatott előleg egY 
összegben haladéktalanul vissza térítendő. 

Az utazási számadáson mindenkol' fel kell 
tüntetni, hogy vétetett-e fel és mennyi útielőleg' 
{os mely pén1.tárból. 

A.z utazási számadáshoz a hivatalos kiküldl'
tésre vonatkozó rendeletet eredetben vagy hite
les másolatban csatolni kell. 

Egy hónapnál 
kiküldetés esetén 
utazási számadás 

Szemleutazások 

hosszabb ideig 
minden hónap 
szerkesztendő. 

alkalmával 

tartó hivatalos 
végével külön 

a jóváhagyotL 

20* 
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utazási terv és a szemleutazást elrendelő pa
rancs csatolandó az utazási számadáshoz. 

Az utazási számadásban pontosan fel kell 
tüntetni a vonat vagy hajó elindulásának és 
megérkezésének napját és óráját. Vasúton, hajón 
történt utazáflok alkalmával a menetlevól az el
induláskor, visszautazásnál szintén, az állomás 
bélyegző jével ellátandó. 

Ha az utazás tengelyen történt, az utazási 
számadásban fel kell tüntetni kilométerekben a 
tengelyen megtett út hosszát és meg kell ne
vczni az utazás alkalmával érintett nagyobb, 
közbeeső helységeket. 

A kiküldő parancsnokság parancsnoka köte
les a betel'jcsztett utazási számadáson igazolni. 
hogy a kiküldött által eltöltött idő helyesen 
használtatott-e fel, bogy az utazás a parancs
llak mcg;fclclően teJjesfttetett-e és hogy az eset
leg használt drágább közlekcdési eszköznek az 
igénybevétele jogosult volt-e. 

A málha (átköttözkő(!i'si ingóság) és az eset
leges szolgálati podgyász szállítá8ából felmerült 
kiadások a forgalmi vállalatok által, a megtör
tént fizetésről kiállított igazolással (vasúti szál
lításoknál a szállítási lajstrommal, fuvarlcvéllel) 
nyugtázással és hasonlókkal igazolandók. A 
vasúti, hajó személyviteldíjak és a magán
podgyász viteldíja nem igazolllndók. Ezen sze
mély- és magánpodgyászviteldíjak az utazás 
i.dején érvényben levő vasúti és hajózási díjsza
bás tételei alapján minden okmányolás nélkül 
!<zámolandók el. 

Egy időben csak egy fajta utazási illeték 
s:oámítható fel, még pedig mindig a nagyobb ki
méretű (pl. ideiglenesen vezényelt csendőrnek 
arra az időre, amikor vezényeltetósi pótdíjat 
élvez, vezénylési pótdíjra igénye nincsen). 
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Utazási költség·térítés. 

t) gyködési utazások alkalmával illetékes: 
L az utiköltségtérítés, vagyis a vasút, hajó, 

posta, előfogat stb. viteldíja az utazó saját s~e
mélye és az illetményszerű magánpodgyász utan. 

II. Napidíj, az élvezett havidíjhoz (havizsold-
hoz) képest a kÖ,vetkező kiszabatban: 

Altábornagy részére napi 29 p 80 f 
Tábornok részére napi 
Ezredes részére napi 
Alezredes részére napi 
őrnagy részére napi . 
Százados részére napi 
Főbadnagy részére napi 
Hadnagy és zászlós részére napi 
Alhadnagy részére napi . . 
Tiszthelyettes részére napi 

24 
21 
19 
]6 
13 
12 
10 

8 
8 

1. zsoldfokozatú törzsőrmester ré-
szére napi . ...•. 

2. zsoldfokozatú törzsőrmester ré-
szére napi 

őrmester részére napi 
Csondőr részére napi 
Próbacsendőr részére napi 

fl 

6 
6 
4 
2 

" 40 " 
n 60 " 
" ft 

,,20 .. 
" 60 ft 

,,- u 

,t 20 " 

" 80 Jt 

" 80 " 

" " ,,70 " 

A napidíjak rendeltetése az utazó ideiglenes. 
Bzállásának (lakás, fűtés, világítás, kiszolgálás), 
bérkocsidíj, az élelmezésből folyó többköltség és 
az utazó szolgálatával összefüggő egyéb szemé
lyes kiadások fedezése. 

Ha a szolgálati utazás alkalmával igénybe 
vett vonatnak vagy bajónak menetrend szerinti 
indulási (tengelyen történt utazásnál a tényleges 
elindulás) ideje és a visszautazásnál igénybevett 
vonatnak vagy hajónak menetrendszerinti érk~
zési ideje (tengelyen történt utazásnál a tény
\I,ges- visszaérkezés) ideje között: 
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a) négy óránál kevesebb idő telt el, napidíj 
felszámításának egyáltalán nincs helye; 

b) négy órán ál több, de nyolc óránál keve
sebb, vagy nyolc óra idő telt el, a napidíjnak 
(;lSak egy negyedét lehet felszámítani: 

c) nyolc óránál több, de tizenkét óránál keve
sebb, vagy tizenkét óra idő telt el, a napidíj
nak csak a felét lehet felszámítani; 

d) tizenkét óránál több, de huszonnégy órá
nál kevesebb idő telt el, a teljes összegű, vagyis 
(>gy egész napidíjat lehet felszámítani; 

e) huszonnégy óránál több idő telt el, a hiva
ialos kiküldetés minden teljesen befejezett 
huszonnégy órájára teljes összegü napidíjat, a 
fenmaradó időre pedig abban az esetben, ha ez 
lIZ idő tizenkét órállál kevesebb, vagy tizenkét 
órát tesz ki, a napidíjnak csak a felét (egy fél 
napidíjat), abban az esetben pedig, ha ez az idő 
tizenkét óránál több, egy teljes összegű (egy 
f'gész) napidíjat lehet felszámítani. 

Ezek szerint tehát a napidíjak felszámitásánál 
nem jön számításba az, hogy a hivatalos kikül

.rletés hány naptári napra esik; vagyis például 
a nyolc óránál több, dc tizenkét óránál keve
sebb, vagy tizenkét órát kitevő időre terjedő 
11ivatalos kiküldetés alkalmával abban az eset
ben is csak egy fél napidíjat, a tizenkét óránál 
hosszabb, dc huszonnégy óránál rövidebb időre 
terjedő hivatalos kiküldetés alkalmával pedig 
abban az esetben is csak egy egész napidíjat 
lehet felszámftani, ha a kiküldetés két naptári 
-nap keretébe esik. 

III. Eselenkint fel.~zámitható: 
aj a 10 kg.-on felüli súlyú szolgálati podgyász

nak a közlekedési vállalatokhoz ,eszközökhöz), 
.azoktól és azok között való átszállításából szár
mazó kiadások fedezésére 30 kg.-ig 2.70 pengő, 
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30 kg.-on felüli súlyú szolgálati podgyásznál 5.4(t· 
pengő; 

b) a 10 kg.-on felüli súlyú szolgálati podgyász 
szállítási díja. 

Költözködési utazásoknál illetékes: 
1. az utiköltségtérités, vagyis a vasút. bajó, 

pusta, kivételesen előfogat ,'iteldíja úgy az át
helyezett saját személye, a családi pótlék élveze
tében álló családtagok é8 a megengedett számú 
8y.olga (háztartási alkalmazott) után. 

II. Szállítási díj eímén a málhánnk (átköltöz
ködési ingóságnak) vasúton, hajón vagy tenge
lycn való szállításából, továbbá bútorszállító
kocsi használata eset én az üres bútorszállító
kocsinak a 8zállítóboz való visszaszállításáhór 
('l'«;dő ténYleg fizetett összeg. 

III. Atkölföz ködési átalánu. Az átköltözködésf 
lltalány kiszabata: 

1. Nőtlen (családi pótlékban nem rnszesiilő 
özyegy. vagy elvált) csend\~l' egyének részére: 

a) akiknek havi felmondásos albérleti, vagy 
ukiknek természetben kiutaJt basonló minőségií 
lnkásuk van, fél havi lJavidíj, illptvp bavizsold: 

b) akiknek negyed- (fél·, egész-) éves felmOll 
c1ásos főbérleti lakásuk van, vagy akiknek H 

jelenlegi mostoha lakásviszonyok folytán csak 
albérleti lakásuk van. azonban saját bútorza tt8 T 
l'('ndelkeznek, egy havi havidíj, illetve llRVi
zsold jár. 

Nőtlenek részére tehát egy huvi bavidijnak, 
illetve IlRvizsoldnak megfelelő átköltözködési 
átalány azon esetben illrtékps. ba az ilIl'tök be
Igazolják azt, hogy: 

negyed- (fél-, egész-) év('s .relmondásos főbél'
Il'ti lakásuk volt; vagy azt, hogy: 

legalább is egy ágy, egy szekrény, egy asztal· 
és négy székből álló, saját tulajdont képező
bútorzattal rendelke7.nek. 
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A relszámítása közvetl'en előljáró parancs
nokságnak írásbeli igazolványával okmáhyo
landó. 

2. A nős, özvegy vagy el vált és 
a) egy vagy két családi pótlékban részesülő 

,csendőregyének részére két havi havidíj illetve 
bavizsold; , 

b) kettőnél több családi pótlékban részesülő 
csendőregyének részére három havihavidíj, 
'illetve havizsold jár. 

Laktanyaszerű elhelyezésben levő nőtlen 
!egénységllE;k költözködé~i utazása (átbelyezése 
tartós vezéuylése) alkalmával az útiköltség~ 
térítésre, málbájának az állomásra ki~ és be-, 
valamint átsz állí tás ából tényleg felmerült és 
hitelesen (fuvarlevél, hatóságilag igazolt nyugta) 
,igazolt költségeire van .igénye. 

Az átköltözködési átalány rendeltetése: ' 
a málha (átkö!tözködési ingóság) vasút- vagy 

'hajóállomásra való ki- és befuvarozása és át
rakása, a felmerülő helyi bérkocsidíjak; 

'a közbeeső állomásokon az ideiglenes, átvonuló 
szállás (hajón az ágyhasználati díj) költségei; 
az élelmezésből folyó többköltség és egyéb sze
mélyes kiadások; 

a málha (átköltözködési ingóság) szállításá
ból felmerülő töhbkö!tség (bútorszállítókocsik 
stb. igénybevétele esetén csomagolás ' és a bútor
szállítókocsi használati, illetve kölcsöndíja), 
biztosítási díjak és a bútorzatban előforduló 
károk stb. fedezése. 

Az átköltözködési költségekről utazási szám
adás mindenkor szerkesztendő. 

Ha az áthelyezettn'agy málbáját (átkiiltöz
ködési ingóságát) , bármilyen oknál fogva nem 

'szállít.ia át, akkor az' utazás'i számadá-sba csakis 
az utiköltség'térítés és az átköltözködési átalány 
számítható fel. 
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Helyi átkőltőzkődéseknél az átköltözköd'éssel 
járó költségek fedezésére a felsorolt átköltözkö
dési átalány fél összege illetékes, kivéve, ha az 
átköltözkörlés ugyanazon laktanya területén 
fekvő egyik épületből a másikba, vagy ugyan
azon épületben egyik emeletről a másikra, vagy 
ugyanazon épület ugyanazon emeletén, föld
szintjén levő egyik lakásból a másikba történik 
az átköltözködés, mikor is a szabályszerű átköl: 
t.özködési átalány egy negyede illetékes átköltöz
kiidési költség gyanánt. 

Helyi ügyködések alkalmával járó illet-o 
ményel.:. 

Budapest székesfőváros területén teljesített 
sürgős kirendelések alkalmával, ha a távolság 
a kiindulási helytől a kirendelési helyig a leg
rövidebb úton számítva 2 kilométert meghalad, 
70 fillér viteldíj számítható fel. 

Ha a kirendelés az állandó alkalmazási állo
rnáshelynek külső területére - vámvonajon kívül 
eső helyr é - vagy villamos (helyi közlekedési 
PRzköz) vasúttal megközelíthető helyre történik 
és ' a ' kiküldetésnek helye a kiindulási :ponttól 
legalább 5 kilométer távolságra van, a legolcsóbb 
közlekedési eszköz viteldíjtérítésén felül 

af az illetményszerii napidíjnak egy negyede 
számítható fel, ha a kiküldetés tartama egy
huzamban megszakítás nélkül legalábh hat óráj 
t~tt ki; 

b) az illetményszerű napidíjnak a fele számít
ható fel, ha a kiküldetés tartama egyhuzamban 
meg szakít ás nélkül legalább tizenkét órát 
tett ki; 

e) a teljes összegű napidíj számítható fel, ha 
a kiküldetés szükségszeríileg éjen át való kima· 



I'adással járt, melynek szükségességét akiküldö 
parancsnok igazolni tartozik. 

Vezéuyeltetések alknlmával járó illet
méuyek. 

Minden vezénylés vagy szolgálattételro;l való 
beosztás 

a) vagy ideiglenes. 
b) vagy tartós, 
Ideiglenes vezényeltetéseknél, legyenek azok 

akár tiszti, vagy legénységiek, a vezényeltek 
közül a nősöknek a mindenkor megállapított 
napidíj felére, a nötleneknek pedig a napidíj 
egy negyedére van igényük. 

Ideiglenes vezényeltetéseknél, a vezényeltetési 
pótdíj élvezete legfeljebb három hónapig tarthat. 
Három hónapon túl terjedő vezényeltetés tartós
nak minősítendő. 

Indokolt szükség esetén, ha az ideiglenes vezé
nyeltetés szükségessége a három bónapot mégis 
megbaladná, a nősök részére a pótdíj további 
engedélyezése végett a m. kir. belügyminiszter
bez felterjesztés tehető. Az igy folytatólag élve
zendő pótdíj semmi körülmények között sem 
haladbatja meg az addig élvezett pótdíj fele 
öf'szegét. 

A tartós vezényeltetés illeték sZE>mpontjából 
az úthelyezéssel egyenlő. 

Vezénylési pótdíj. 

Vezénylét:;i pótdíj minden olyan külszolgálat 
után jár, melyet a legénységi állományú csendőr
egyén 12 órán túl terjedőleg áUomásbelyétől 
távol teljesít és pedig minden befejezett 12 óra 
ntán a mindE>nkori napidíj egy negyed része. 
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Külszolgálat alatt értendő: 
a) mindennemű szolgálati lappal vezényelt 

- járőrszolgálat; 
b) céllövészetre való összpontosítás; 
e) a közrend és közbiztonság helyreállitása 

céljából, vagy egyéb okokból való összpo,ntosítá 
~ok - az összpontosítás tartamára; -

d) szakaszparancsnokok rendes és mcglcpő 
!'zemleu tazásai; 

e) szakaszparancsnokok mindazon szolgálati 
utazásai, mclyek saját szakaszuk terüJetén a 
közbiztonsági szolgálat érdekéb('n tétetnck (járőr 
ellenllrzés, nyomOzás, őrjáratok portyázása stb.). 

Ha a szakaszparancsnok saját szakaszán 
kívül egy másik szakasz ideiglenes vpzetésévet 
is megbízatik, ezen ideiglenes szakaszának teru
letén a közbiztonsági szolgálat érdekében te]jE>sÍ
tE>tt szolgálati utazásai illetmények szempontjá· 
ból úgy bírálandók el. mintha - saját szakasza 
területén ügyködne. 

Ezen szolgálatok után a vezénylési pótdíj a7. 
állomástól való elindulás időpontjától a bevonu 
lás időpontjáig minden teljes 12 óra után ille
tékes. 

Különfélék. 

1. L6tápváltsáU. A m. kir. csendőrSég fel
ügyelőjének négy, a csendőrség felügyelő helyct
tCRének. a csendőrség felügyelője mellé beosztott 
tábornoknak, vagy tábornoki teendőkkel meg
bízott ezredesnek. továbbá a csapatparancsnokok
nak és az ezekkel egyenlő beosztásban levő törzR
tiszteknek (minisztel'iumi osztályvezető, kerü leti 
parancsnok. anyagraktár parancsnoka. a csend
őrség állandó tanulmányi bizottságának clnöke) ' 
három, egyéb beoRztáRban levő törzstisztekn('k 
kettő. főtiszti (százados, főhadnagy, badnagy)' 
Tf'ndl'okozatú kiI1PVE>zE>tt sE>gédtiszt('knek, továbbá 
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a lovasianosztály és ennek alosztályaihoz 'be
osztott főtiszteknek és a rendszeresitett törzs
tiszti helyen végleges beosztásban levő gazdá· 
szati századosok részére azon idöponttól kezdődö
leg, amidőn a megfelelő évfolyam ú csapattiszt 
rangtársaik törzstisztekké kineveztetnek, vagy 
mint századosok osztályparancsnokság vezetésé
vel, avagy kerületi beosztott törzstiszti teendők
kel végleg megbízatnak, egy ló utáni lótápvált
ság illetékes. Alótápváltság jelenlcgi kiszabata 
lovauként és havonta 60.- pengő. 

Ha azonban a lótápváltság helyett alótápadag 
természetben szolgáltatik ki, úgy csak a termé
szetben ki nem szolgáltatott lótápadag váltságoI
ható. 

2. Étkezdei segély. Mindazon tényleges állo
mányú tényleges szolgálatot teljesítő tisztek 
részére, akik sem lótápváltságot, sem pedig a 
váltság helyett lótápadagot természetben ncm 
kapnak, úgyszintén a véglegesített legénységi 
állományú (alhadnagy tól lefelé) csendőr egYének 
részére étkezdei segély illetékes. 

, Az étkezdei segély jelenlegi kiszabata, rend , 
fokozatra való tekintet nélkül, tisztek részére 
havi 45.- pengő, legénységi állományú egyének 
részére pedig havi 20.- pengő. 

3. Közlekedési segély. Azon tényleges szolgá-o 
latot teljesitő csendőr egyének réRzére, akiknek 
a lakása a szolgálati beosztásuktól, hivatalos 
helyiségüktől 4 km. vagy ennél távolabb van és 
részükre lakás 4 km. körleten belül nem bérel
hctő, abban az esetben, ha olcsó közlekedési 
eszközök (villamos vasut) rendelkezésre állanak, 
a m. kir. belügyminiszter' által közlekedési 
Regély engedélyezhető. 

A közlekedési segély összege az egyszeri oda
'és viRszautazásra jogosító igazolvány árával 
,egyenlő, 
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Ezen segély engedélyezése íránti kérelemhez 
c satolandó: 

a) az illetékes csendőrparancsnokság abbeli 
19azolványa, hogy kérelmező részére természet
beni lakás kiutalható nem volt; 

b) a , helyi ' polgári hatóság igazolvány a arról, 
hogy illetményszerű lakás 4 km. körleten belül 
nem bérelhető; 

ej a lakás és hivatalos helyiség, szolgálati 
beosztás közötti legrövidebb távolságot - jár-
11ató utat - igazoló hatósági igazolvány. 

" 4. Emjenruházati járulék. A rangosztályba 
sorolt hivatásos havidíjassá újonnan kinevezett 
egyé~eknek, kineveztetésük alkalmával t~rmé 
szetbeni ruházatra, ha pedig ezzd el nem lattat
nak, ruházati járulékra van igényük. 

A ruházati járulék kiszabatát a belügy
miniszter állapítja meg. 
, 5. Sérülési pótdíj. Ténylegességi illetményeket 
élvező csendőr egyének közül a rangosztályba 
sorolt havidíjasoknak (tiszteknek) az 1921. évi 
XXXII. t.-c. 22-29. ~-aiban .szabályozott esetek
h en já ró és a felülvizsgáló bizottság javaslatára 
od aitélt sérülési pótdíj - méltánylást érdemlő 
esetekben ' és ha azt a vagyoni viszonyok i~ 
indokoUák - engedélyezhető. 

6. Mérsékelt áru dohány. Minden legénységi 
állományú csendőrnek, de csakis saját személye 

- részére havonként és fejenként R csomag mér-
sékelt áru pipadohányra van igénye. . . 

Azon esendőrök számára, akik nem dohány
'zók, ily dohány fel nem vehető. 

7. Élefmentésért P,.~ hulla kifogáséTi .'láró 
jufalomrli 1. 

A nyilvánvaló halálos veszélyb ől saját élete 
lwekáztatásával megmentett minden egyes 
emberért 'a megmentönpk 30.- pengő jutalom-
díj jár. ' 
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Hullának vízből való kifogásáért munka-o 
illetőleg jutalomdíj gyanánt, minden egyeR
hulláért 10.- pengő illetékes. 

8. Kórházi ápolásra való igény. Tényleges 
állományú és várakozási illetékkel szabadságolt 
csendőr havidíjasok, továbbá legénységi állo
mányú egyének és ezeknek olyan családtagjai. 
akik után a családfő családi pótlékban részesül, 
megbetegedésük esetén katonai, állami, vagy 
közkórházba való felvételre igényt tarthatnak_ 

A szolgálat teljesítése közben, vagy a szolgá
lat sajátlagos volta folytán önhibájukon kívül 
megbetegedett csendőr egyéneknek ingyenes 
kórházi ápolásra és gyógyfürdő intézetekben való 
gyógykczeltetésre van igényük. 

9. Gyógyszerekre való igény. A tényleges. 
állományú és várakozási illetékkel szabadságolt 
csendőrségi egyének jogosítva vannak saját 
Ilzemélyük, továbbá azon családtagjaik számára. 
akik után családi pótlékot élveznek és cseléd
Ilégük számára azon esetben, ha a gyógykezeléfl. 
kórházon kívül történik, a katonai gyógyszer
árszabványban felsorolt gyógyszereket a meg
határozott ár térítés mellett a katonai, vagy 
ilyennek helyben nem létébe.n polgári gyógyszer
tárból hozatni, a vonatkozó vényre a rendelő
orvos az igényjogosult nevét, rangját, csapat
testét, esetleg lakcímét és bogy a rendelt gyógy
szer a szorosan vett gyógykezelésbez tartozik. 
feljegyezni köteles. 

Abol katonai gyógyszertár van, a gyógyszerek 
onnan 6zerzendők be és csak abban az esetben 
hozbatók polgári gyógyszertár ból, ba a rendelt 
katonai · gyógyszer árszabványban felsorolt 
gyógyszerek a katonai gyógyszertár ban nem kap
batók és ezen körülmény a katonai gyógY6zertár 
által igazolva van. Az így felmerült gyógyszer-
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költliégek a kerületi parancsnokságok engedélye 
alapján a javadalmazás terhére elszámolhatók. 

10. Különleges gyógyászati segédeszközökre 
való igény. Tényleges szolgálatot teljesítő 
('Hendőr egyének részére, különleges gyógyászati 
segédeszközök (orthopaed cipő, haskötő, ludtalp
hetét, állandó szemüveg, stb.) a m. kir. belügy· 
mÍllÍszter előzetes engedélye alapján a kincstár 
terhére beszerezhető. 

ll. Tlletrnény előleg. Tényleges SZOlgálatbau 
álló olyan tisztek, illetve altisztek közül az olyan 
őrmesterek és annál magasabb ranguak részére, 
akik betegség, vagy családi kÖl·ülmények, vagy 
.anyagi csapások folytán önhibájukon kívül szorult 
anyagi helyzetbe jutnak és akik szolgálatuknak 
mimlen tekintetben megfelelnek, kérelmükre egy 
havi vagy két havi havidíjuknak, havizsoldjuk
nak megfelelő kamatmentes illetményelőlegej · 
(.'ngcdélyezhet a m. kir. belügyminiszter. 

Ormesterek és annál magasabb rendfokozatú 
legénységi állományú egyének csak akkor 
részesülhetnek illetményelölegben, ha két tanu 
ál1al aláírt nyilatkozatban beleegyeznek abba, 
hogy a megállapított részletek fl havizsoldjukból 
1 evonassanak. 

Két havi illetményelőleget csak egészen kivé-
1 elcsen olyan esetekbpn lehet engedélyezni, ami
kor a kérelmező orvosi bizonyítvánnyal, vagy 
pg"yéb elfogadható módon igazolja, hogy a két 
ll/lvi elölegre feltétlenül szükségp van . 

Az egy havi illetményelöleget hat havi, a ké! 
11avi elölegrt pedig (iz('nkettö havi egyenlő és 
('gYIllásután követkpző részletben kell vissza
f1z<'!ni. 

Ujabb illetményclőlpg semmi körü]mélTyck 
között ~em engedélyezhető mindaddig, amíg a 
korábban ('ngedélyezctt előleg visszafizetésére 
mC'!dillapítoU lInt. illrtőlpg tizrllkpttő 11ónap le 
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nem telt; még akkor sem, ha a korábbi illetmény 
előleg. a visszaflzetésre megállapított hat, illető
leg tizenkettő hónap letelte előtt fizettetik . is 
vissza. 

12. Vas uti menetdij kedvezmény. A kedvez
ményes köztisztviselői vasuti menetjegy váltá.;ára. 
jogosító arcképe s igazolvány ra igény jogosultak 
a tényleges, nyugdíjas és kegydíjas tisztek, a 
legénységi állományuak közül az alhadnagy ok. 
tiszthelyettesek, törzsőrmesterek és őrmesterek, 
valamint ezeknek azon családtagjai. akik után 
családi pótlékra van igényük. 

A nyugdíjas és kegydíjaR legénységi állo
mányú egyének közül azonban ezen igazol
váuyra csak azoknak van igényük, akik őrmester 
vagy annál magasabb rendfokozatuak éR ellá~~si 
díjaik - nyugdíjuk - is ennek megfeleloen 
folyósíttatnak. 

Igényjogosulak, továbbá a felsoroltaknak nyug
díjas vagy kegydíjas özvegyei, valamint ezeknek 
nevelési járulékban, életjáradékban vagy kegy
díjban részesülő gyermekei, úgyszint~~ nev?lési 
járulékban, életjáradékban vagy kegyduban resz('
sülő szülő tlen árva gyermekeik. 

A köztisztviselői vasuti menetdíjkedv:ezm~ny 
mértéke jelenleg a tényleg haszn~lt koc!Hosz:aly 
rendes menetdíja 50%-ában (fébegy) allapüta
tott meg. 

Egyéb legénységi állomáuyú. csendőr egyé~ek. 
szabadságolási igazolvány alapJán a szabadsag?
lási igazolványban feltüntetett belye~:e. es 
vissza saját személyükre az elől jelzett kozhszt
viselői kedvezményes menetjegygyel utazbatnak. 

13. Fenntartási pótléTc. Oly örsök~é~, ah?l a 
nötlenek állománya, fegyelmi fenyItes veg:e
bajtása folytán előálló hiány kivételével - . b?-r
mÚY okból 3 főre vagy még azon alólleszall. 
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mindaddig, mig ezen állomány legalább négy 
főre ki nem egészíttetik, fenntartási pótlék jár, 
amelyet jelenleg esetről-esetre benyújtandó ké
relem alapján ' a m. kir. belügyminiszter enge
délyez. 

14. Drágasági pótlék. Ha rendkívüli drágasági 
viszonyok valamely örs élelmezését szokatlan 
költségessé teszik, az örs rendes szolgálati úton 
a m. kir. belügyminiflzteriől drágasági pótlÁkot 
kérelmezhet. 

15. Nyugdíjjárulék. Tényleges szolgálatot üll
jesítő havidíjat vagy havizsoldot élvező csendőr
ilégi egyének nyugdíjjárulékot tartoznak fizetni. 
E járulék a rangosztályba sorolt havidíjasoknál 
a nyugdíj megállapításánál beszámítható illet
ményeknek 1% (másfél), a legénységi állományú 
egyéneknél 1 (egy) százaléka. 

A nyugdíjjárulék havi előzetes részletekben 
hivatalból lesz levonva. 

16. Temetési járulék és temetési segély. Az 
1921. évi XXXII. t.-e. (katonai nyugdíjtőrvény) 
hatálya alá tartozó csendőrségi rangosztályba 
sorozott havidíjasok (tisztek) elhalálozása ese·· 
tén a hátramaradottaknak, illetőleg azoknak, kIk 
a temetés költségeit saját vagyonukból fedezték, 
vagy pedig - ha a temetésről másként történt, 
gondoskodás - azoknak, akik az elhalt at a ha
lálát megelőző utol"ó betegségében ápolták: fe 
metési járulélc illetékes. 

A temetési járulék maximális mérve a tény
leges állományú rangosztályba sorolt havidíja
sok elhalálozá~a esetén az elhalt által legutóbb 
élvezett havidíj kétszeres öSRzege. a nyugállo
mány1Í, és várakozási illetménnuel szabadságolt 
rangosztályba sorolt havidíjasok elhalálozása 
esetén pedig az elbaltnak az elhalálozás hónap
jában járt havi nyugdíjnak, illetve várakozási 
illetménynek a kétszerese. 
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Az ]912. évi LX\'. L-c. (llolgúl'Í nyugdíj tör
vény) hatúlya alá tartozó legénységi állomúnyú 
csendőregyéll elhalúlozása eset én az igény jogo 
snlt részére l emet ési segély jál'. 

A temetési segél~- alapja úgy a tényleges. 

~
int a nYllg-itllományu ('gyén elhalálozásu Cl'e

té l ezidöHzeriJlt 14.000 llapírkoronának megfe
le ő (1.12) ('gy llengŐ 12 fillér. Ehhez az iisszeg
hez esetenkillt hozzá kell adni annak a beteg
segélyezési járuléknak (jelenleg a nyugdíjba 
beszámíthaló ja\-adallllazá.: és családi pótlél,. 
illetve nyugállományban elhaltaknál a nyugllíj 
és iL családi pótlék l%-a) 70-szeres összegét, anw
Iyet az elhaltnak betegHegélyezési járulék címélI 
fizetnie kelleti volna, ha a polgitri illetmény
rendszerbe tartozott volna. Például egy tény
loges állományban elhalt tiszthelyettes (2. fiz . 
fok.) után, aki három cHaládtag után élvezett 
családi pótlékot, 129.22 P (Egysztízbuszonkilenc 
pengő 22 fillér) temetési segély jár ' (1.83 X 70 
nyugdíjba beszámítható javadalmazás és családi 
pótlék l%-ának hetvcnszeresc + 1.12 alap = 
129.22 p, Egyszázhuszonkilenc pengő 22 fillér). 

A O'azdasági hivatal az igényjogosuUnak az 
utalvInyozható tem('tési járulék és temctési se
gély erejéig előlegel adhai. 

17. Az özvegy vagy árva illetrnényei. A tény
leges állományban, vag'Y az átmeneti illetmé
nyekk('l való nyugállományba helyezés tartama 
alatt elhall csendőrségi egyének özvegye vagy 
anyátlan árvitja (árvái) részére az elhalálozás 
napját kijyetö hó elsejétől számított három h~
napon út mindenkor az illetméll>'ck esedékessp: 
gének napján foJytatólagosan ki kell fizetni 
azokat a rendszeres illetményekct, amelyek az 
elhalt részpre ('z alatt a húrom hónap alatt jár
nának abbalI az ('srtbPII, ha az mpl!.' {'1etben 
volna. 
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A szóbanforgó rendszeres (várakozúsi) illet
ményeket külön utalványrendelet bevárása nél· 
kül ugyanott él> ugyanúgy kell számfejteni, el
Hzámolni és az özvegy, vagy anyátlan árvák ke
zeihez kifizetni, mintha az elhalt a :;zóbanlevő 
három hónap alatt életben volna. -

Az özvegyet megillető nyugdíj, illetve az 
anyátlan árvákat megillető ellátás csak a férj, 
illetve atya halálának napját követő negyedik 
hó első napjától kezdve jár. 

18. Függőben levő, egyelőre tehát nem folyó
f;ítható illetmények: ló át alány, oktat6tisztek és 
f:iogédoktatók tanpótdíja, irodai pótdíj, lovaglási, 
pótlóidomítási jutalomdíj, vitézségi érempótdíj, 
jelvénypótdíj. 

I Rádió k észUléke k 
~8 al k a t r é s z e k . Csendőrőknek r(·s.letfizet<'si kedvezmény. 
Dénes Te stvérek R t .-nál, Budapest, VI., 'l'eréz-körút :<6. 
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M. kir. belügyminisztedmn. 

Belügyminiszter: Dr. Soitovszky Béla. 
Államtitkát'ok: Dl'. Sztranyavszky Slmdor és 

Dr. Ladik Gusztáv (a ll. fiz. oszt. jellegével fel
ruházva). 

A belügyminisztetium rendőri osztályainak főnöke: 
Dl'. Vay Kázmér mm. tan. 

A beliigyminiszterium csendól'ségi 
osztályainak ügyköre : 

VI. b. csendőrségi szolgálati osztály: 
aj szolgálati csoport: 

T,iszti és legénységi állomány megállapítása; 
szervezeti és területi beosztási ügyek; 
új alakulatok felállitása, alakulatok megszüntR-

tése, áthelyezése, lovasítása és gyalogositása; 
lóállomány megállapítása; 
közbiztonságra vonatkozó összes ügyek; 
döntés elvi jelentőségű szolgálati ügyekben; . 
összpontosítások, megerősítések · és karhatalmi 

kivezénylések; 
fegyverhasználatra és fontosabb közbiztonsági 

zavarokra vonatkozó ügyek tárgyalása. 
A csendőrség közbiztonsági szolgá~ata ellen 

intézett panaszo.k elintézése, amennYlb~n azoK 
nem fegyelmi vagy hadtörvényszéki elJárás alá 
tartoznak; 

a csendőrség és polgári hatóságok között fel
merült hatásköri vagy más összeütközések felett 
döntés; 

határszéli csendőrségi ügyek; 
csendől ls(>.O'j uta.sítások fp.lülbiTáLata és Jova

hagyáJ"a az" OS7.truy ÜgykÖl'C .sz,~mpollit.iábó_l; V,L 
e. osztály által jóváhagyott utasltá.sokhoz hozza
jál"Ulás. 

I· 

b) gazdasági csoport: 

Az illetményekre vonatkozó összes ügyek
kórházban vagy elmegyógyintézetben kezelt 

esendőregyének, valamint azok esaládtagjai után 
felmer~t, kó~házi ápolási költségek engedélye
zése, VitáS kerdésekben döntés; 

lóállomány beszerzésére és gyógykezelésére 
vonatkozó ügyek; 

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

lőszer biztosítása és beszerzése; 
szállitási szerződések megkötésének engedélye

zése; szerződések jóváhagyása; 
a legénység tömegügyei; 
elhelyezési ügyek: laktanyák és egyéb elhelye

zések ,biztosítása, építése és helyreállitása, bérleti 
szerződések megkótésének engedélyezése; 

jntalmazások és segélyezések; 
illeték- és gazdászatkezelésre vonatkozó utasí

tások Jielmbirá.lata; 
laktanyaberendezési tárgyak beszerzése és 

karbantartása. 

M. kir. belügyminiszteri számvevőség. 

vn. osztálya: 

A m. kir. csendőrség költségvetésének össze
állítá~a; 

a törzs- és osztály gazdasági hivatalok havi 
€!llátmányainak kiutalása; 

hitelnyiJivámrortás; 
havi számadások megvizsgáJása és könyvelé~e; 

tömegszám ad.ások és lel tári száJn;a,dJásOlk vi:r.sgá
Jata, tov1álbbá a csendől's-égi zál'számllid,ások e1k;é
szítése; 
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a költségvetésre kihatással bíTó ügyek pénzügyi 
szerrnpontból valb tá'flgyalása, ille,tve v,é[eIlIlélllye
mse ; 

a közigazgatási száJlIlvevőség'i segédJszolgálat 
e l,liáJtása. 

VIlI. osztálya: 

Csendőreg'yének és csendőrségi polgári alkalma
zo'1'ualk e1Lá,tási és, a:lJZlal ikarpC'sol'a,t,o's összes ügyeIÍ
nek intézése: 

nyugdíjak, váJmkozási illc'ulllIény'ek, özv,egyi 
nyugdijak és nevolési járwlékok m'egállarpítáBa: 

végkielégítések és özvegyi végkielégítések meg-
állapítása: 

ellátást élvezők llakáL"PiÍlIl'úeinek megáJllapítása; 
nyugdíjmegváltások összegének megállapítása; 
kedJve:mn.ényes nyugdíjak, Ikivéte~es és Ikülönle-

ges eUáJtáJsok, vaJamint kegydíjak lkies7-közlése, 
megállapítása; . 

elmelbete'gek eJl,átáJsának ÜJgy'ei; 
a felsorolt. eHátási dijak é,s, ,egyií'b járaIIJdóság'Ok 

u,balvánY'o'llása és megszüntetése iránti intézke
diétsek; 
nyu"'díjelőlegek kieszközlése és az ellátások 

k,ü)jJö,Ld,ön való élrv'e'liésléne,k ,engedélyJe,zé'se iránti 
inté7Jkedélsek; 

a,z elláJtásolkihÓll eszik,ö7J1ewdő k,ö'lliga2igaJuási és 
bírói letiltások körüli teendők végzése; 

ellátáJssaJl ka,pcsola tos Jlan3JS1ZJŰJgylCk; 
el1át<ásban részesülők kórházi ápolási ügyei; 
csendő-rSlÍgi nyugdijjáruléikalap ügyei; 
a köJts,égve'OOs NyugeU,áJtásolk címének össze

állítása a csendőrségi ellátások tekintetében; 
havi hiteJ.igé~ylések; 
cserudőrségi ellátás,t élvező öss'lies egyJének !l1yil

ván tartása; 
végkielégítéssel elbocsátottak llyilvántartása. 
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Belügymilliszterium VI. c. (cselldőrségi 
személyi) osztály: 

Csendőr törzs~ és fötisztek mJnde;n személyi 
ügyei, úgyminJt: 

tiszti kiuevezésC\k s címbelri l'e'nd:l'IÜkozatok a,do
mányozásáru vonatkozó kormányzói elöterjesztések; 
.. ti'sZitJi felülvi'z,s,~álati, nYlll"gdijazási és ke,gydij
wgye.k: 

>tLs,zti állomány Ikieg'észítése o 

t[sz:tek helÜ:s:zt:ás1a, 'át'helye'7Jé;e és 't,artós W)'7Jé'llY-
lése; 

t'l!szvek 
tiszteik 
tisztek 

vezetése; 

Ll:e'IlJd!lloíkoza:tról v,aló Jemoll1dása' 
r ,all1gme.gh.atározása; , 
ran'gs'ol'o'vati és beosztási lajstromának 

tiszti sza;bruLsáJgolhÍJSolk; 
tiszti kiJt-imte1ések, disútmények és dicséretek' 
t1szti lII.ő6ülésICIk ,és óvadlMü1gyek; , 
sérülési pótdíjak odaítélése tisztek részére; 
tiszti igazolási ügyek; 
becsüleltitgyi é,s hümrvtá,di eljárás alaH álló Nsz

telkről előjegY'zlé,s V'ezetJése; 
tis'Z'1Jek egyeslÜ.leJJbe (casiÍ'l1Ió, 01'llb) való belép,ége; 
ti'slztelk d'őlisko[á,r'a (.elgY'ovemre) v 'a.Jó hei'I1aJtJko-

zá,s,ál1a engle,délyek meg:adása; 
Us'ztek ,e,Heu,i rp:a,naszoík, fe,gyvel'lhtalszrrála tok; 
tiszti Ol~ölcsri olkmámYloik ikezeIé~e' 
t'i's'ztek nemes",égi és !!lemeisi e'lő~eveket kérő 

ügy·einelk: elíntézése; 
tisztek TIlévv,álto'llta1JtÍJS.i ügyei; 
tisztek oJltálási ügyei; 
tils'Zlteik Iheutallása a "Hévízi Cse,ndőr-Otthon" -ba.. 
Legén yis'égi !!Je] ÜJlrvli'Zlsgá~alt i , n YU'g'dií jlazási és 

kegydíj ügyek; 
lŰiglény,ségi sza,badságoiltások (meg~záJlott te,m

lertre) ; 
}og1érnYSiégi kitüntetések, 'ooszí>1ip'é11yelk és dicsé

reteík; 



leg'ényg,égi nősülések elv i ügyei; 
legénységi igazolási ügyek; 
legénységi illlományú egyének egyesületekbe 

(caSLllÓ, clubok) való beIlé,pésének engedélye
zé!S<l; 

legénységi állomány ú egyének nek főiskolára 
(egyetemre) való ooiratkoWSl'a szólt'> engedélyek 
megadása; 

legénységi ál:1ományú egyérnek elleni panaszok; 
fugyv (}rhrulznál atok ; 
legérnységi beut,a,l.ások a "HéviZli Csendőr-Ott

hon"-ba; 
legbnységi névv-áltomatási, optálásl, nemességi 

és nemesi előnevekeIt kérő ügyei; 
legénysé{,"i egyének polgári államszolgálatba 

való átlé!pése; 
legénységi fegyelmi eltávolítások, családi okok

ból való elbocsátások; 
fegyelmi úton eltávolított legénységi állományú 

egyének újbóli visszavétele a csendőrséghez; 
legénységi kiegészítési ügyek; 
alhadnagyi kinevezések, áthelyezések, beosz

tásolt, vezénylések, rangmeghatározások; 
szolgálati idő megállapítások; 
szakaszparancsnokjelöltek nyilvántartása, be

o~ztása. 
Alapítványi és jutalmazási ügyek. 
Személyazonossági és egyéb igazolvány ok 

rl'ndszeresítése. 
Fl'lhatalmazásra üldözendő büncselekményeknól 

felhatalmazások megadása. 
K iképzési és sportügyek. 
A csendőrség öltözet i és felszerelési szabály

zat:íra vonatkozó elöterjes~tések. 
Bearlványok lajstromának összeállítása. 
Csendörségi szolgálati könyvek, szabályok. 

utasítások kiadása . 

ZENESZÓ Al ŐRSÖN! 
Kitünö hnrmonikák .. . . . . . .. 4' P 
Re7íg-öh1ngú h1rm onik1ik .... fi' p 
Kétsorh1n!!'os h:ll'IDOniknk .,. 6' P 
Rem6kll,ngú JlRl'moniknk ..• 7· P 
Két,Altós hprmonlkák ....... 12· P 
~'~a'yy:\ltós llrtrm9uiklk .. . .. ::!:! ' P 

~agy l.emezt játso,ú Q T';l"OWlt<\k ... 16 P-től 
beszéW<>"ép k Gitárok ..... JG P-tC,1 

... e . ~[all(loIIllOk .. ~i P tói 
Eröshangú ... 25 ' P Hegedük ..... 5 P-től 
Finom'hh .... 50· - p 
Remekh.ngú . 65· p . ~ Zeneluni 
KiiJönlegcsBI'g- BO' P felszerelé~e k 

DECCA 
ango] g-ranlO

. fOIl .... . 120P 

OLOTONAL 
Élőhang 250 P 

JOTALLAsUNK: MEG NEM FEI.E1.ÖÉRT 
PÉNZT VISSZA. 

H X.\1'1 PRÓBA - Krm\·!~zö RÉSZJ,J?'l'I':K 
lXGYEX KÉPES ARJEGYZÉK. 

Sie..-.... berE' 
ll1H. UIIV. lIAl' G;;;ZKIU1YÁU 

VII., RÁKÓCZI-ÚT 60. 



M. kiJ'. honvéclség. 
Honvédelmi Il!iníszter: Keresszf'gi és adorjáni gróf 

C~áky Károly szkv. lovassági tábornok. 
.lI. kit'. honvédelmi államtilhár, katonai [cözigazga

túsi csopor/főnök: Alsókománai AIgya-PBlI 
Sálldor altábornagy, :í Ilamtitkár. 

Politikai állam titká?' : Jákfai GÖlllbös Gyula. 
A m. kir. honvédség fÖ'jJm'ancs't/,o!ca: Bulcsi vitéz 

Janky Koc .• árd lovassági tábornok. 
A ?n. kir. honvédség j'őparancsnokának helyettese: 

nemes 'l'hott Gábor gyalo!!sági tábornok. 
A honvér7elmi míniszterium VI. tSopo/'tjának főnöke: 

Röder Vilmos altábornagy. 

Csapatalakttlatok. 

M. kir. budapesti l. honvéd vegyesdandár
parancsnokság . 

ParanC6nok: Vitéz Kárpáthy Kamilló altábornagy. 
M. kir. 1. honvéd gyalogezred Budapest. (L-Il L zlj. 

Budapest.) 
M. kir. 2. hOli véd gyalogezred Bndallpsl. (I. z lj. Szol

nok. IL-III. zJ.j. Budapest.) 
M. kir. 1. honvéd kerékpáros z\j. Vác. 

1. vddr. bu~zár bzd. KOIII,"'OIlI-

.. 1. ., tüzér osztály (l-3. iileg- 1. akIlu-
,-elÖüleg és 1. méTőszÍlzarl BudappsI.) 

M. kir. 1. honvéd híradó szd BndalH's1. 
1. vonalosz!ag Budapest. 
1. gépkoC6i()f;z!ag Budapcst. 

M. kir. székesfehérvári 2. honvéd vegyes
dandárparancsnokság. 

Pru'anCllllok: Schöndorni Schönoer Odiló altúbormtgy. 
M. kir, 3, hoU\-éd gyalogezred Székesfehérvár. (I. zlj. 

Tntn, II. z]j. S7ókesfehérvúr, III. zlj. Komárom.) 

H3l 

.M. kir. 4 .. hollvéd gyalogezred Uyőr. (L-lL zlj. Győr, 
Il I. zlJ. Veszprém ) 

M. kir. 2. honvéd kcrékpúl'OK zlj. Uujlllúskér. 
2. 99 ydar. huszár szd. púpa. 

.." 2. .... [üzpr oK7_túl~' Oyől's'l.uhadhegy. (1 . 
lItcg Gyol's7,abadbegy. 2. üteg Kom ,'troJll , a. üteg. 
2 .. almavctö~iteg. és 2. mérőszúzad llajmúskél'.) 

M. kJl'. 2. hon ved hiradó szd. S7.ékesfehérv';r. 
2. vonatosztag Székesfehérvúr . 
2. gépkocsiosztag Szókc"f<-hérvúr, 

M. kir. szombathelyi 3. honvéd vegyes
dandárparancsnokság. 

Paran{!snok: Shvoy István aHábornagy. 

I1t. kir. 5.. honvéd gyalogezred Sopron. (I. zlj. Sopron, 
I~. zIJ. Szombathely, III. zlj, Kőszeg.) 

M. l,,!,. 6. honvé~ gyalogezred Nagykanizsa. (I. és lll. 
zlJ. Nagykamzsa, Il. ,lj. Körmend.) 

llL kir. 3. hOli véd kerékp"roó zlj. EsztergolII. 
" ,,3, " vddr. huszár szd. Sopron. 

,,3. •. tüzér osztúJy 80JH·on. \1. üleg- "" :1 
mérőszúzll,l Sopron, 2-3. iilcg S7.ombalhply. :1 . 
aknavolőiileg Xagykanizsa.) 

M. kiJ'. ~. honvéd hiradó szúa,d Szombathply. 
3. vOllatosztag Szombat ll<-Iy. 
3. gépkocsiosztag Szomha t Iwly. 

)1. kir. pécsi 4. honvéd vegyesf!andár
parancsnokság. 

Parancsnok: KoszlIlovszky József uHúhorIw/:,Y'. 

}1. kir. 7. honvéd gyalogezred Kaposvár. (I. é. Ill. 
zlj, Kaposvár, II. zlj . .Baia.) 

M. kir. 8. honvéd gyalogezred Pécs. (I-lll. zlj. Pécs.) 
4. kerékpáros zIj. Kenrérmcző. 
4. " vddr. huszár soo. 'l'olna . 

. , 4. " !üzér osztúly. (l-2. üteg é6 ~. w"rő-
~zúzad Pécs. 3. üteg és 4. aknavetőiiteg '1'0Inl1.1 

M. kir. 4. honvéd hirarló <"zázad Pécs. 
4. vonatosztag Pécs. 
4. gépkocsios7.tag Pécs. 
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M. kir. szegedi á. honvéd vegyesdandáT
parancsnokság. 

Parancsnok: Felsőkubini és deményfalyi yitéz Kublnyl 
Gyula alti.bornagy. 

M. kir. 9. honvéd gyalogezred S:t.eged. (I. zlj. Szeged, 
ll. zlj. Kecskemet, 111. zlj . Kiskunfelegyháza.) 

M. kir. 10. honvéd gyalogezred Hékéscsal>u. (1. zlj. 
Békéscsaba, ll. zlj. t;zeged, Ill. zlj. Hekésgyula.) 

M. kir. a. honvéd keréJ<páros zlj. Jászberény. 
~1. kir. 5. honvéd vddr. huszúr szd . .Kecskemét. 

..:i. .. tüzér osztály Kecskemét. (1. üte!: 
5zeged, 2-3. illeg, 5. nknavctőüleg é" 5. mérős'l,ázad 
Kecskemét.) 

~L kir. 5. honvéd hiradó szd. Szeged. 
5. vonatosztag Szeged. 
~. gépkocsiosztag &egcd. 

M. k ir . debreceni 6. honvéd vegyesdandár 
parancsnokság. 

Parancsnok: Vitéz Sipos Árpád altúbornagy. 

M. kir. 11. honvéd gyalogtzred Debrecen. (l. és III. 
zlj. Debrecen, II. zlj . Berettyóujfalu.) 

M. kir. 12. honvéd gyalogezred Nyiregyháza. (I. zlj. 
Debrecen, ll. wj . Nyiregyháza III. zlj. Nyirbátor.) 

M. kir. 6. honvéd kerékparos zlj. Balassagyarmat. 
.. .. 6. .. vddr . huszár s'L1. Nyiregyhúza ... 

.. 6. .. tüzér os~lály Debre.cen. (1-2. ute~ 
Nyiregyháza, 3. üteg, 6. aknavetőuteg és 6. mérő· 
század Debreecn.) 

M. kir. 6. honvéd híradó szd. Debrecen. 
6. vonatosztag Debrecen. 
6. g"pkoesiosz(ag Debrecen. 

M. kir. miskolci 7. honvéd vegyesdandár
parancsnokság. 

Parancsnok: )l'agYRárosi Lenz Albin llltá\.ornagy. 

M. kir . 13. honvéd gyalogezred Miskolc. (I-II. zlj. 
Miskolc, III. zlj. Sátoral jaujheJy.) 

M. kir. 14. honvéd gyalogezl'C'el Eger. (I. éR III. z]j. 
Eger, II. Gyöngyös.) 
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M. kir. 7. honvéd kerékpáros z1j. balgótal'jún. 
7. " vel dr. hllSW.r szd. NyiregyhiJza. 

.. 7. .. tüzér oszlály Miskolc. (1----3. üte&'. 
7-8. aku<lvelőüteg és 7. merőszúzarl MiskOlC.) 

M. kir. 7. bOJn'éd híradó s7d. Miskolc. 
7. vonatosztag Miskolc. 
7. gépkocsiosztag Miskolc. 

K öteléken kivüli alakulatok. 

1. L ovasság: 

M. kir. l . llonvéd lovasc!andúr parancsnokság Buda· 
pest. 

M. kir. 2. honvéd lovasdandár parancsnokság Nyir· 
egyháza. 

M. kir . !. honvéd hnsz.árezred Budapest (I. o. Buda· 
pest, II. o. Kecókemét) . 

M. kir. 2. honvérl huszárezred Kom{U'om (l. o. Pápa. 
II. o. Komárom.) 

M. kir. 3. honvéd huszárezred Sopron (I. o. Sopl·on. 
II. o. Tolna). 

M. kir. 4. honvéd hU6zárezrerl Nyiregyháza (I-II. o. 
Nyiregyháza). 

2. Tüzérség: 

M. kir. honvéd lovagló tüzérosztály Budape.~t. 
M. kir. 1. honvéd önálló üteg Hajmáskér. 

2. Budapest. 
3. Hajmáskér. 

3. 1l1űszaki csapatok: 

M. kir. 1. honvéd utász zlj . Budapest (l-2. szd. Buda· 
pest, hidász és fényszóró szakasz Budapest). 

M. kir. 2. honvéd utász zlj. Győr (l-2 szd. Győr. h . 
és f. szksz. Blldapest). . 

M. kir. 3. honvéd utász zlj. &L;cged. (l-2 szd. Szeged, 
h. és f. szk sz. Budapest.) 

4. Légvédelem: 

M. kir. budapesti honvéd légvédelmi parancsnokság. 
M. kir. hajmúskéri hon,,~d léllVédelmi iskola parancs

nokság. 
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Hatóságok és intézetek. 
.M. kir. budapesti bonvéd viLrosparancsnoksúg Buda· 

pest. 
M. kir. várpalotai bonvéd csapatgyakorlótér parancs

nokt.ág Várpalota. 
M. kir. hajmbsKéri honvéd táborparancsnokság Hllj

máskér. 
.M. kir. honvéd táborfelügyelőség Örkény. 

Piliscsaba. 
Nagytétény. 

" K.euyérmező. 
" ., árkászcsap,ügyakorlótér felügyelő"ég· . 

Dunakeszi. 
M. kir. "zékesfebérvár-sóstói honvéd táborfcliigyelő· 

sé,g Sz,ékesfehérviLr. 
M. kir. honvéd Ludovika Akadémia Budapest. ' 

" sportoktatói tanfÜ'lyam Budapest. 
jogi ismeretek tan.folyama Budapest. 

" " veszprénl~jutasi a lti~ztképzö és nevelő 
intézet Jutas. 

.M. kir. honvéd lovaglótanárképzö és hajtó iskola 
Budapest. 

M. kir. honyéd Hadtörténelllli LevéltiLr Budapest. 
M. kir. honvéd Hadlörténelmi Múzeum Bndape~t. 

)'1. kir. vámőrség . 

IPénzügyminiszterium XIX. főosztály.) 

Budapesti vámőrkerület. 
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I. szakasz: Salgótarján. Örsök: 1. Alsóutaspusztn, 
:1.. Rónabanya, 3. liarancSllerény. Il. 8zaJmsz: Ipoly
tarnóc. Örsök: 4. l~ógI'{ldsZHkúl, J. Sz,écsClIY, ü. tIugyag. 
III. szakasz: Dejtár. Örsök: 7. Balass.agyarmat, 
8. Drégelypalánk. IV. szakas"í: Vámosmikola. Örs,ök: 
9. Kemp.nt>e, 10. Letkés, ll. Szob. V, szakasz: Eszter
gom. Örs: 12. Pis.zke. 

Győri vámőrkerület. 
I. szakasz: Komárom. Örs: l. Almásfüzitő. II. sza

kasz: Gönyü. Öl'li: 2. Nagybajcs. III. szakasz: Püski. 
Örs: 3. Ásvány. IV. szakasz: Rajka. Örsök: 4. Duna
kiliti. 5. Horvátjárf.aln. V. szakasz: Mosonszentjános. 
Örsök: G. Hegyeshalom. 7. Albertkázmél·pnszta. 

Szombathelyi vámőr kerület. 
I. szakasz: Sopron. Örsöle 1. Fertőrákos, 2. Ág

falva, 3. Brennberg, 4. Harka. II. szakasz: Nagycenk. 
Örsök: 5. Mexikópuszta, 6. Sopronkövesd. III. szakasz: 
Csepreg. Ör"ök: 7. Dud, 8. Répcevis, 9. HorviLtzsidány. 
IV. szakasz: Szombathely. Örsök: W. Kőszeg, 11. Bozsok, 
12. Bncsu, 13. Pornóapáti. V. szakasz: Körmend. Örsök: 
14. ,szentpéterfa, 15. Pinkamindszent, 16. Taródfa. 
vi. szakasz: Szentgotthárd. 'Örsök: 17. Vasszentmihály, 
IR. Alsósz,ölnök, 19. Apátistvánfalv,a. VU. szakasz: 
őriszentpéter. Örsök: 2.0. Dávidbáz.a, 21. ,szentgyörgy
völgy. VIII. szakasz: Rédics. Örsök: 22. Nemesnép, 
23. Lendvauifalu. IX. szakasz: Murakeresztur. Örsök: 
24. Szemenye, :2,). Letenye, 26. Tótszerdahely. 

Kaposvári vámörkerület. 
I. szakasz: Gyékényes. Örsök: J. Kakonyapuszta, 

2. Berzence. II. szakasz: Barcs. Örsök: 3. Vizvár, 
4. Babócsa. III. szakasz: Sellye. Örs,ök: 5. Kran
cseviooa puszta. 6. Drávasztára, 7. Lajospuszta. 8. 
Darócihalma. IV. szakasz: Siklós. Örsök: 9. Kémes. 
10. Drávas7.libolcs-Kendergyár, 11, Old. V. szakasz: 
Magyarboly. Örsi:ik: 12. Beremend, 13. Sárolc. VI. 
~zakasz: Mohács. Örs: 14. l'dvar. 
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Szeg'edi vámőrkerület. 
I. szakasz: Gara. ÖJ'SÖk: 1. KarapanCBaerdő, 2. Her

CClffizáutó. II. szakasz: Madaras. Űrsök: 3. Katymár, 
4. Kunbaja. III. szakasz: Ke lebia. Urhol<: j. Csu,cria. 
fi. Tompa. IV. szakasz: Röszke. ÖI',jjk: 7. Bokor
tanya, 8. Gál-tanya. V. szakasz: Szöreg. örsök: 
9. Kübekháza, 10. Kiszombor. VI. szakasz: Magyar
e~anád. Örs: 11. Csanádpalota. VII. szakasz: Battonya. 
Örs: 12. Major 4.3. VIII. szakasz. Kevermes. örsök: 
13. Dombegyháza, 14. Brédamajor. IX. szakasz: Gyula. 
Örsök: 15. Elek, 16. Dénesmajor. 

Debreceni vámörkerület. 
I. szakasz: Sarkad. Örsölc: 1. Kötegy':m, 2. Méh

k orők. II. szakasz: Biharugra. Örsöl" ~. Mezőgyán, 4. 
Körösszegapáti. III. szakasz: Biharkeresztes. Örs: 5. 
Nagykereki. IV. szakasz: Nagyléta: Örsölc: 6. Pócsai, 
7. Almosd. V. szakasz: Nylrábrány. Örs: 8, Bagamér. 
VI. szakasz: Nylrbéltek. Örs: 9. Katz-tanya, VII. 
szakasz: Mérk. VIII. szakasz: Csenger. örsök: 10. Ga
csály, 11. Kishódos. IX. szakasz: Tiszabecs: Örsöl" 12. 
Magosliget, 13. Szatmárcseke. X. szakasz: Csaroda. 
XI. szakasz: Mándok: Örs: 14. Nagylónya. 

Miskolci vámőrkerület. 
I. szakasz: Ricse. Örsök: 1. Zemplénagárd, 2. Pácin. 

II. szakasz: Sátoral;lau;lhely. örs: 3. Vily. III. szakasz: 
HidasnémetI. Örs: 4. Hollóháza. IV. szakasz: Krasz
llokvajda. örsök: ' 5. Szemere. 6. Tornaszentjakab. V. 
szakasz: Tornanádaska. örsök: 7. Szögliget, 8. Agg
telek. VI. szakasz: Bánréve. Örsök: 9. Szuhafő, 10. 
Kelemér. VII. szakasz: Felsöhangony. örs: 11. Doma
háza. 

R3? 

:ll. kir. folyamőrség'. 
A m. kir. folyamőrség felügyelője, Budapest. 

M. kir. fOlyamőrség központi parancsnokság, 
Bndapest. 

6rnaszádok: 

"Szeged" Budapest, 
"Kecskemét" Budapest, 
"Debreoon" Budapest. 
"Siófok" Budapest. 

Páncélos motornaszádok: 

..l\fári'a" Szeg-ed. 
"Margit" Moháos. 

A m. kir. folyamŐl'8ég
szeti szervek anyag-mktára, 

A m. kir. folyamöreég' 

és egyéb kÖlJrendé
Budapest. 
műszaki üzeme é~ 

ra!ktárai, Budapest. 

M. kir. révfökapitányság, Budapest. 

Révkapitányságok: 

Gönyű, Komárom, Esztergom, Szob, Budapest. 
Dunaföldvár, Mohács, Szeged, Barcs. 

Révkirendeltségek: 

Oroszvár, Nyergesujfaln, Makó, Záhony. 

RidiókészUlékek 
és R I k a t r é 8 7. e k . Csenrlőröknek részletfizetési kc(lve.mény. 
Dénes Testvérek Rt.-nál, Bud.pest, VI., Teré7.-k~rú.t ~G. 

22 
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:;)1. kh', állami I'endőrség·. 

Budapesti rendőr főkapitány ság. 
. FŐkapitány: Bczegh/ llusz,tgh MiJdóö. 
Helyettes: AncJréka Károly főkapitimyhelyeltes. 
Rendörföparancsnok: Dr. 'rörök János rfőparnok. 
Helyettes: Vidos Elek főfelügyelŐ, 
Ker. kapiH\.nyságok: 1. kül'. vezető: Dl'. Sozacsvay 

András 1'. főtanácsos; II. ker. ve,z<3tŐ: Keres,.;tesy 
GYUhL 1'. főtanácsos; III. kel'. vez,ető: Farkas Elemér 
r. főtanáesos; IV. ker. vezető: S:z;él.ely W, Ede 1'. főta
nácsos; ,V. k el'. ve",ető: Dr. Domokos Gyula főkapi
tallyhe,Jyeties; VI. ker. vooető: Barna Béla 1'. J'őtaná
~sos; V n. ker. vezc,tő: Dr. Kalmár Béla r. ' főtaná
esos; VIII. ker. vC'.wtő: Dl'. Radák György r. főtanácsos: 
lX. kcr. ve~ető: Pirkner Imre r. főtanácsos; X. ker. 
vczető: Dl'. Bartófl'y János 1'. főianú.csos; Dunai ker. 
kapitÚJlyság, vezető: Dl'. Kiss István r. főtanácsos: 
t ' jpest, vezető: Dr. Bartha Endre 1'. főtanácsos; Kis
pest, vezető: Zólyomy Lajos r. főtanácsos. Pesterz"é. 
het. vezető: Rezsny . Auri.l r. főtanácsos; Csepeli ki
rendeltség. vezető: ViJághy Mihály 1'. főlanáesos. 

A m. kir. állam rendőrség országos szaktannlmányl 
feliigyeJöje: Dl'. Dorning Henrik főkapitúnyhelyettes. 

I. Budapestvidéki kerületi főkapitányság. 
K,er. főkapitány: Éliássy Sándor főkap., helyettes: 

Klallszer Kálmán r. Iőtall., közp. őrszem. f6par., 
Szoíka Gyula f6felügyelő. 

Rendőrkapitányságok: 

1. B,dassagyarmat. Yezető: Dömötör .\ Lll'él rt an .. 
helyettes: Sz!'ntullklósy ZolHm l' kapilúllY, őrszem. 
Dal'. vité'iI R'ldnóthy István r. főfelügyelő. 

2. Budafok. Vezető: Jantsovits Jenő rtml., helyet· 
tes: Novák Miklós r. fog., őrszem. par. vitéz Gubody 
S. Pál r. főfe!ügy. 

3. Cegléd. Vezető: Dr. Hulin Béla r. filtan., helyet· 
ies: Dr. Ba.hí7,., Károly rtan .. őrs~cm. par. (Tál Dúni,,1 
T. folii .g-yelő. 

. 4. Eger .. Ver"ető: D~:- Horválh GYLda rt,"I., helyet. 
~~s.: Deoroo,zel1l Dezso Ikap., őrszem. pal' ' l' ~liiil'b 
.., l'lgye~ rfőfelügyelő. . . 

5. Esztergom. Vewtő: Dr. l'ergel' K:íllllún rfőt'Il' 
l~elyetles:, Pal1~gvits Miklós rkap., örs'l. ell)' pal'. I~Pl; : 
huger Geza rlofelug·yeló. 

6. Gyöngyös. Vezető: 'l'hurúllszky 'l'ibol' rfőtan .. 
holyette~: Dr. Gazdag Lajos rtan. " ) . 
<I akubcsák Károly felügyelő. ' OI'"Zem. l al. 

7. Jászberén~. Vezető: Dr. Horváth Gyül'gy rtan . 
holyet~es: Dr: Ratky Béla 1'k"p .. Ől'SZCIl). par. Hchul<ztc.: 
Bl'ando rfelllgyelő. 

8. Kal~es~. Ve,.;ető: Dl'. :Warluvs Gé"" dog,nllll., he· 
l:v:eilte~: PIl1ler !stvan l'fog'.. 61's'zm)). pay. n''''lCHák 
.Joz8ed' r1eJugyeló. 
. . 9 .. Cinkota és környéke. VezeoÍŐ: ile. f-loiJó"i Kuti 
LaJOS. r(an .. helyettes: .AlapIv r~lvún Ylan .. Őr87.,0111. 
par. Aman JállOS rf01ügyelő. 

10. Salgótarján. Vezető: Pilla Lipút J'ln n., · lll~lyel. 
tes:. Dr. Madách József l'fogalm. őrszem. par. 
'ralhan József l'föfelügyclő. ' 

11. Szent~ndre. Vezető: 11ellpr Antal rtan., helyet 
I~: Dr. Izs~.k Elemér rkap., őrszem. par. Némethy 
'l'lhamer rfelugyelő. . 

12. Szolnok. V,ezető: F,ibn' Zoll"J' rian., hchel
tcs: Ke~:esz.~falvy Gyula I'k"p., őrszcm. pal'. Denlj é U 
Imre rfofolugyelő. 

13. Vác. V,;zető: Dr, Panaiott-Fejér Gyula rfőtan .. 
helyettes: Eafar ElclT'er rtan., őrszcm. pay l~hn('th 
József rfcHigyelő. . 

Rendőrkirendeltség. 

14. Hatyan. Vezető: Revúsz Júr,se[ rka]1., he~yct
tes: Dr. ZSlgnlond J anQS rfo~ahnazó, ől'szenl. par. ZÚ 
horszJ,y ödön sfeHig-yelő.-

Határsz~li renclőrkirendeltség: 
15. Szob. Vezető: Magay Imre rkap., helyettes : 

Dr. Schadt K. Ágoston rkap. 
16. Somoskőujfalu. Vezető: DJ'. TIallplmann néJ" 

1'kap. 

II. Debreceni kerületi főkapitányság. 
. Kel'. f6kapitány: Dr. Ghyczy Tihamér ker. főkapÍ

tany, helyettes: Lám DCZRií rFő(an. köz:p őrs7icm 1'.,1' 
Isaúk László főfelügyelő. ,. ., . 

:?2~ 
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Rendőrkapitányságok: 

1. Debrecen. Vezető: Ságy Lajos dőtan., belyottes: 
PGru,bs:L!<y Gyula rtan., őrszem.. par. Vitéz Bosk6 
Mihály főfelügyelő. 

2. ·Hajduböszörmény. Vezető: Nagy Ká!oly rkap .• 
helyettes: dr. Kajáry Zoltán r. fogalmazo .. 

a. Hajduuánás. Vezető: Dr. 'fóth LaJos rkap .. 
helyettes: Dr. Farkas János rfogalm. 

4. Haiduhadház. Vooctő: Dobos Béla rkap., helyet· 
tes: Dr. Hóza Dániel rsfogalm. 

5. Hnjdl1szoboszló. Vezető: Vass János - rkap., 
helyettes: Nagy Gyula l"sfogalm. 

6. Karcag. Vezető: Kereszbes Andor rtanácsoo, 
hely-e,ttes: Krajnák Pál rkap. 

'7. Kisuiszállás. Ve-zető: Vada'ss Aladár rtan., 
helycltes: MollIá,' Péter rkap,. ől·sZ,CIII. "<Il'. FeneRehálI 
János főfelügyelő. . 

8. Mezötur. Ve·zető: BeHczky Kálmán r.tan., helyet
tes: Vitéz Dr. E.árosy Gyula rfogalm.. orszem. par. 
Kuheida Fer>enc felügyelő. 

9 Miskolc. Verető: Dr. Tódor Arpád rfőtan.! 
helyettes: Tasnády Antal rfőtan., őrszem. par. AbonYI 
József föfelügy,elő. 

10. Nylregyháza. Vezető: Kiss Sálldor rfőtan. 
holyettes: Dr. Sz·abó Audrá.s rtan., őrszem. par. Balogh 
J'ózsef főfelügyelő. 

11, Sátoraljnl1jhely. Vezető: Speczián Gyula rtan.. 
hebettes: Tóth Elek rtan., őrsz·em. par. Balogh Gyula 
felügyelő. ,. 

12. Tl1rkeve. Ve",ető: Gável Erno rkap., helyettes: 
Barna Gyula l'srogalm, 

Rendőrkirendeltség : 

13. Diósgyőr. Ve-zető: Dr. Russay_ Géza rtau .. 
helyettes: Vitéz Dr. Berthóthy Dezső rfogalm., őr-
6'lem. par. Borsy Béla felügyelő. 

Hafárszéli rendő1'kirendeltségek: 

14. Bánréve. Vezető: Dr. S1:oyka 'Kálmán rkap. 
15. Biharkeresztes. Vezető:_ Nagy Kálmán rfogalm. 
}6. Hidasnémeti. Vezető: Dr. ' Neogrády Emil rkap . . 

helyettes: Hennel Ernő rscfogalm. 
17. Nylrábrány. Vezető: Dr. Gre<lzkó Sándor rkap .• 
18. Záhony. Vezető: Dl'. Dalmy István rfogalm. 
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III. Szegedi kerületi főkapitányság. 
Ker. főkapitány: Dr. Szalay József ker. fő

kapitány, helyeLtes: Jóody }i;ndl'e rJőtanlÍCsos. kÖZD .. 
őrsrzem. főpar: Havas Gusv.táv l'főfeliigyelő. 

Rendőrkapitányságok: 

1. Békéscsaba. Ve",ető: Jánossy Gyula rrőtan .. he
lyettes: Báthy Lajos rtan., őrszem. par. Fülöp Nán
dor segédfelügye-Iő. 

2. Csongrád. Ve,zető: Dr. Krisztinkovich Antal 
rian.. helyettes: Szabó Sándor rfog., őrszem. par. 
Krutschay Kamil rfőfelügyelő. 

3. Gyula. Vezető: Tanczik Lajos rfőtan., helyette-s: 
Dr. Szilágyi László rtan., őrszem. par. Pávó József 
felügyelő. 

4. Ródmezővásárhely. Veze.tö: Vo'z.ú.b .JÓzsef rtal1 .. 
helyeLt,es: Szilágyi Gyula rian., őrszem. pal'. Genzlm" 
Árpád rföfelügyelő. 

5. Kecskemét. Vezeiő:" (Jziri{lk László rfőtan .. 
helyettes: G"mó Lajos rfotan.. orszem. )}.al'. 8",iit,_ 
Flemó,. l'főfc1ügyelő. 

6. Kiskunfélegyháza. Vezető: Dr. K. Nagy Mal'celT 
rfőtan., helyettes: Virágh György rtan., őrs1:em. par. 
Szabó Aladár segédfelügyelő. 

7. Kiskunhalas. Veztlő: D,'. Domokos 8iindor rkap .. 
helyettes: Kamerath Jáalos rkap., őrszem. pur. Tegze. 
Kálmán főfelü.gy~lő, 

8. Makó. Vezető: Petrán György rtan., helyettC6; 
8zilvássy Alajos rtan., őrszem. par. Márton Ferenc
felügyelő. 

9. Nagykőrös. Veze.tö: Dr. Ge'rgo]y György rtan .. 
helyettes: Dl'. Pethes B&la rfog .. ő'l's'lem. par. Behalik 
AIltal felügyelő. 

10. Szeged. Vezető: Dr. Buóez Béla rfőlan., helyet
tes: Dr. Borbola Jenő rtan., őrszem. par. Gyarmati 
János rfőfe,lügyeJö. 

ll. Szentes. Vezető: Jánosk,a Tibor rkap., helyet
t"'8: Deák Viktor rkap., őrszem. pnl'. Xyáry J .. Úoszló 
felügyelő, 

Rendőrkirendeltség : 
12. Orosháza: Vezető: Dr, Balogh Andor rfogalm .. 

holyettes: Jeney Lajos rfogalm. 

Határszéli ' 1'endőrki1'endeltséoek: 
13. Kelebia. Vezető: Dr. Meznerich Jenő rfogalm .• 

heJyettes: Dr. Sántha Béla rsfogalm. 
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I~. Lökösháza. Vezető: llorvú,lh I \"all rkup .. 11(}lyet-
tcs: Dl'. 1'óth ;Jcnő rsJ'ogalm. 

D. Szőreg. Vczető: Dr. Vidá!; Józscf rsfogalm. 
IG. Kötegyán. Vezető: Dl'. NemcG Sú,ndor rkap. 
li. Dnttonya. Vezető: Dr. HOl'vMh .rőzse!' rkHp .. 

h"b'c!t{'s: Dr. Molnár Ferenc r[ogallll. 

IV. Székesfehérvári kerületi főkapitányság. 
Kel'. főkapitány: Tellel' Gyula ker. főkapitány, 

hel~' ettes: Halász Elemér rfőtulI., kör.p. őrszem. főpar. 
0" l'''~' K"l'ol~" rfőfelügyelő. 

Kapitányságok: 
l. Daja. Vezető: Trcnka KiülllÚH rl·ötHll., helyottC<i: 

Dl'. JIeehll Józscf rIan., őrszclll. llar. Hüusler Árpád 
főfelügyelő. , 

2. AdlJosvár. Vezelő: Dl'. Cséry Báli-ut rJ'őlan., hl'
lyeltes: Vajda Kálmán rtan.. őrszem. ))ur. Kusn)'ér 
l<Jlcmér felügyelt;' 

3. Komárom. Vezető: Dr. )Iatzilz Gyula 1'kap., 
helycttos: MaksllY Andor l·kap., őrszem. I'ar. ( 'sermÍlk 
R~z.~ő rsfelügyclő. 

4. Mohács. Vczető: Liedemann IIngó rtall., helyel
tes: Könyöl<i József rfogalm., Ől'SZPlll. JlRr. Gálesik 
Tivadar fclügyelő. 

5. Pécs. Ve7.ptő: Török Lajos rfőtan., helyettes: 
Soós Nándor rfőlan., őrszem. pal'. dl'. Kerekes Kornél 
felügyelií'. 

fi. Székesfehérvár. Vezelő: .lóHás Béla rtőtan., he
lyPlles: Kiss Lajos rlall .. ől's7.em. J"'I'. Lep06il LÚR7.ló 
fpliigyelő. 

7. Szeks'ál'd. V('zctő: Dl'. Bordás ,\l'púll I'k""" 
helyettes: H'Ultos Fcrcnc rknp., öl';;zem. par. Lakncr 
Sándor felügyelő. 

8. Tatabánya. Vezető: Sipo" Tihor l'tan., helyettes: 
Dl'. Tóth J"ászló rfog. 

9. Veszprém. YC7.elő: llOlllOky Béla rtan., helyet, 
les: Horváth Sill1dor rkRp., őrszem. pal'. GribovRzky 
GyörI!> főfclügyelő. 

RendőrkirendeUségek: 
10. Pécsbányatelep. Vezető: Dr8senovitz .T"llő rfő 

tan., helyettes: Betöltetlen, őrszelll. pal'. Tompo~ La;i% 
felüg-yelő. 

Hald1'széli 1'endő1'hi1'endellségek: 
1~. Gyékényes. VC2;ető: Szabó ZOltúll rfogalm., he

lyettes: "kw Ish'án rsfogalm. 
I~. Barcs. Vezető: Griezmann IRtván rfogaln1. 
14. Magyarboly. Yezdő: Dl'. Papp ])e7,<:ő 1'1wfl. 

V. Szombathelyi kerületi főkapitányság'. 

Kel'. rőkapitilllY: Dr. Ferenczy 'fl bor kel'. főkapi
lúny. helyettes: ZUllko Géza rfőtnll.. k';zp. őrszem. 
főpar. l~org-ác", Józ.scf föfelüg~-elő. 

Rendőrkapi/únyságoh: 

1. Győr. \'czető: Török KÚl'oly l'főtan .. IwlyetteH: 
Vr. Gl'kZllHltlU Gyula l'tHlI.. őn,zenl. pal'. Sonuner 
J gnác l'J'e!üg)' cW. 

2. Kőszeg. Vezető: Dl'. lIallll>lY Uusz,táv rtan., he, 
b ' cttes: Farkas Pál rfogalm., őrszem. pal'. Czégényi 
Károly felügyelő. 

:I. ~lagy,"·ová,·. \ -ez('(ö: ZOlll[Jory UYllla rtall .. 
11l,1~('t ll.!'S: Dl'. Csukly· ?;oltún ]'rO~!:.dlH.. Űl'SZ('lll. r>Hl'. 
'rlll'j F~I1t1ro J'pliih0t ('lő. 

4. Nagykanizsa. Vezelő: Dr. Kúlllay Gyula l'fötnll .. 
helyettee: Dr. Siposs Zsigmond rtan., őrszem. par. 
Sluller László főfelügyelő. 

5. Pápa. Yezctő: Hamuth János rtan., helyettes: 
1)1'. Czclloth L:íszló rf'ogalm., őrszem pal'. Csilla!-\, 
Antal rfelügyl'!ő. 

6. Sopron. Vezető: Zakariás Anta! rIan .. helyette.: 
~()lymoS6Y László rlau., iíl'szem. pill'. lIaina! Gyöl·l.:> 
I'!'Pliigyclő. 

7. Szombathely. \'ezető: Ül'OSZ!ÚllY Endre rtau .. 
helyettce: Dr. Krajcsovieh Józ.sef rtan., őrszem. par. 
Hllttkuv Aladál' l'föfelügyelő. 

8. Zalaegerszeg. Vezelő: l'opovieh Lajos rtun .. he, 
Iyottes: Apáthy imre l'fog:tlm.. ől'szem. ]lm'. yit('l, 
)[olnÍtr .T:'lno~ l'feHigyelő. 

Hatúrszéli Tendő1'kirendeltségek: 

9. Hegyeshalom. Vczető: Pallllllcl' György rtan., 
1lt'lyettes: Dr. Arda~~ .T. Dezső rfogalm., őrszem. par. 
L·pngyel Mihály feliigyelő. 

10. Oroszvár. Vezető: Dl'. Eör(lögli J,úszló l'fogalll1., 
helyett"s: Lúzúr Kornél rfogalm. 

ll. Szentgotthárd. Vezető: Markovics JállOS rlan .• 
helyettes: Gril Hl'zső r"f'o!!'HIPl 
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nI.' kir. pénziig~ őrség. 

M. kir .. pénzügyör! altlsztl.lskola (Budapest, X., 
Kőbúnya. Uj hcgyi-ú t). 

Bajai m. I~r. pénzügyigazgatósági Idrendeltség. 

Baja (városi) blztosl kerület. Szakaszok: Baja, 
Hercegszántó. Baja (vhlékl) blztosl kerület. Szakaszok: 
Bácsalmás. J álloshalma. Kelebia. 

Balassagyarmati m. kir. pénzügyigazgatóság. 

Balassagyarmati blztosl kerület. Szakaszok: Ba 
lassagyarlllat, S7écsény. Nógrádveröcel blztosl kerület. 
hz"ku.zok: !><agyoroszi. NógrátIverőce. Vámosmikola. 
Réts~ld ,blztosl kerület. Swkaszok: Rétság. Bercel. 
Salgotar~anl IJlz~osl ke.rület. Szakaszok: Salgótariáll. 
SZIrak. Zagyvarona (banyatelep). Selyp (cuJ,orgyár). 

Budapest székesfővárosi m. kir. pénzügy
igazgatóság. 

, I. blztosl kerület (I. ker .• Városmajor-utca 4. sz.). 
hzakaszok: 1. sz. (I. ker .• Városmajor-utca 4. sz.). 
Il-Ill. blztosl kerület (III. ker.. Zsigmond-tér 8.). 
Szaka6zok: 2. 6Z. (lll.. Zsigmond-tér 8.), 3. sz. (cu· 
kor.gyári.. ~Il.. Szentendrei-út). IV. blztosl kerület 
(lX .• Matyus-u. 16.). Szakaszok: 4. sz. (IX. Mátyás-u. 
16.) V. bl,zt~~1 kerület (V., Váci-út 10.). Szakasz: 5. 

foZ. (V., Vacl-ut 10.). VI. blztosl kerület (VI., Eötvös-u. 
33). Szakasz: 6. sz. (VI., Eötvös-u. 33.). VII. blztosl 
k,:rüle~ JVIII., Fiumei-út 6.). ~zakasz: 7. sz. (VlII., 
FIUmeI-ut 6.). VIIl. blztosl kerület (VIII., Filllll(}i-út 
6.). Szakasz: 8. 6Z. (VIII.. Fiumei-ut 6.). IX blz'osl 
keyület (IX .• Mátyás-u 16.). Szakaszok: ll. sZ. (IX .. 
Mntyás-u. 16.). 9. sz. (IX .. Mátyáfö-u. 16.). X. blztosl 
kerület (X .. Szent László-tér 18.). Szakasz: 10. sZ. (X .. 
'Szent László-tér 18.). Sertés- és marhavásártéri péllz. 
iig-yőri kil·endeltség. 
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M. kh·. központi vámig·azgatóság. 
I. számu blztosl kerület (IX. ker.. Vámház) 

I?zakru;zok: L sZ. (IX .. vámhitz), 2. 'z. \X., KouHlIya. 
l'jhcgyi-üt). Szoh. 

h. számu biztosl kerület (IX., Vúmhitz). Szaka
szok: 3. sz. (X., Kőbánya, Újhcg-yi-útl, 4. sz. (X., 
Kőbánya, Újhegyi-út), HcgyeshaloJU. 

Budapestvidél{i tn. Idr. l)~nzügyigalgatóság. 
(B~dapest. v .. Szalay·u. 8-1~.) 

Ócsai biztosl kerület. Szakaszok: Ocsa. Lajosmizse. 
Budafokl blztosl kerület. Szakaszok: Budafok. Buda
!>est (vidéki), SzententIre. Ceglédi blztosl kerület. 
Szakaszok: Cegléd.' Abony. Esztergomi blztosl kerü· 
let. Szakaszok: Esztergom. Nyergooujfulu. Göctö\.ől 
blztosl kerület. Szakaszok: GötIöllő, A"z6d. Gyömrői 
blztosl kerület. Szakaszok: Gyömrő. Cinkota. Kalocsai 
blztosl kerület. Szakaszok: Kalocsa, Sükösd. Kecs· 
kemétl blztosl kerület. Szakaszok: Kecskemét. Nagy
kőrös. Kiskunfélegyházai blztosl kerület. Szakaszok: 
Kiskunfélegyháza. Kiskunmajsa. Ujkécskc. Kiskun· 
halasi blztosl kerület. Szakaszok: Kiskunhalas Kis
kőrös. Kispesti blztosl kerület. Szakaszok: Kisp8st 
~lollor. Irsa. Kunszentmiklósi hlztosl kerület. SZllka
t;zok: KUlIszcntmiklós, Dunavecse. Fülöpszállás. Nag-y
kátal blztosl kerület. Szakaszok: Nagykáta. Pest· 
erzsébeti blztosl kerület. Szakaszok: Pesterzsébet, 
l:.áckeve. Dunahara6zti. Ujpestl blztosl kerület. Szaka
szok: (Tj pest. Rákospa,]ota. Váci blztosl kerület 
Szakasz: Vác. 

Debreceni m. kir. pénzügyigazgatóság. 
Berettyóujfalul blztosl kerület. Szakaszok: Be

rcltyóu jfalu, Biharkeresztes, ])ercC6kc, Nagyieta. 
Debreceni hlztosl kerület. S7~'lkaszok: Debrecen. Tisw.· 
C6ege. Hajduböszörményi blztosl kerület. Szaka_zok: 
EInjt,lubÖt;zörmény. Rajdudorog. Püspökladányi blztoRI 
kerület. Szakaszok: Hajduszohos7Jó. Püspökladány, 
Sarkadi blziosi kerület. SZHkaszok: Sarkad. Sarkad 
('ukol'gyár). Okány. 

Egri m. Idr. pénzügyigazgatóság. 
Egri blztosl keriiIet. Szakaszok: Eger. Fiizpsahony. 

Tiszafürcr1, Y"Tpplét. Pétl'rvására. Gyiingyilsl blztosl 
kerület. Szakaszok: Gyöngyös, JIpvcs. Hatvani blztosl 
kerület. Szalu.H7.ok: Hatvan. Hatvfin (cukorgyád. 
Pásztó. 
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Gyulai m. kir. pénzügyigazgatóság. 
Békéscsabai bi:ntosi kerület. Szakaszok: Békés. 

('saba, Békés. Gy.Ilal biztos! kerület. :;"" kaszok: 
Gyula, G3'oma, Szeghalom. Orosházai blztosl ke r iiI et. 
Sznka~7.o](: Ol'o .... húza. l::>zar\"as. 

Győri m. kir. pénzügyigazgatóság. 
GYŐ"i blztosi kerület. Szakaszok: Győr, Tét, GYŐl" 

sZPlIlmúr(ou. l\Iagyal"óvári biztos! kl'l'iiI .. t. S7."k~s7.ok: 
)1 ngTal'óyúr, Jlp/O'{'sha lom. 

Kaposvári m. kir. pénzügyigazgatóság. 
Barcsi blztosl kerület. Szakaszok: Bar{'s. Sziget. 

vár, SZ\1lok. Csurgói blztosl kerület. Szakaszok: 
Csurgó, Nagyatád. Kaposvári biztos! kerület. Szalm. 
szok: Kaposvár, Kaposvár (cukorgyár) Marcali hlz. 
tosl kerület. Szakaszok: Marcali, Lengyeltóti. Tabi 
blztosl kerület. Szakaqzok: Tab. I ga l. 

KomáI'omi m, kir. pé~l(lügyigazgatósági kirendeltség. 

Komáromi blztosl kerület. SZ'lkaszok: Komúrom, 
Kisbér. Ac., (cl"Lkorgyár). Tóvárosi bizto,'! kerület. 
SMk'llf<zok: 'I.'a!a , Almásfüzitő (ásv;Íllyolnjgyál'). 

Makói m. Idr. pénzügyigazgatóság. 
Makól blztosl kerület. Szakaszok: Makó, Szőreg, 

Csanádpalota. Mezőhegyesi blztosl keriilet. Szakaszok: 
Mezőhegyes, Mezőhegyes (cukorgyár). Battonya, Mező' 
kovácshá7Al, Kunágota, Medgyesháza. 

Miskolci m. kir. pénzügyigazgatóság. 

Abaujszántól blztosl kerület. Szakuszok: Ahauj. 
szántó. Gönc. Miskolci blztosl kerület. SZ3;;:aszok: Mis. 
kolc. Sajószentpéter. Mezőkövesdi bizto Ri kerület. Sza. 
kaszok: Mezőkövesd. Mezőcsát. Putnoki blztosi kerület. 
Szakaszok: Pntnok, Ozd. Szendrői biztosl kerület. 
SMkaszok: Szcllclrö, Edelény. Sziksz61 blztosl kerület. 
Sznkns7.ok: Szik~z6, Encs. 

Nyiregyházi m. kir. pénzügyigazgatóság. 

FehérA"yarmati blztosl kerület. SzakM.zok: F ehér 
gYUI-mat. 'riszabecs. Kemecsei blztosl kerület. Sz~ka. 
;;zok: Kemecse, Gáva. Kisvárdai blztosl kerulet. 
SzakaRzok: Kisvárda, GYlllnhiÍza l\fánd?kl bl~~o~1 
kerület. Szakasz: Málldok. l\fátészalkal hlz osl kerü et. 
Szakaszok: IIIfttés7.alka, Cs~ng'er. Nagykállói hlztosl 
kerület. Szakaszok: Nagykálló, Ujrebédö. Nyiracsádi 
blztosl kl'rület. Surkaszok: Nyiracsád, Nyira110ny. 
Nylrhátorl blztosl kerület. Szakasz: Nyirbátor. Nyil" 
egyházai blztosl kerület. S7.akasz: Nyiregyhá~a. Ny!l" 
madai biztosi kerület. Szakaszok: N~'irmadR: Nv,r
bakta. Tiszalöki blztosl keriilet. Szak,lIszok: TIszalok. 
Polgár. Vásárosnaményi blztosl keriilet. S7.akas7.ok: 
Csaroda. Vásárosnamény. 

Pécsi m. kir. pénzügyigazgatóság. 
Szentlllrlncl blztosl kerület. Szakaszok: Szell!' 

lől·inc. Sellye. Mohácsi blzto~1 kerület. Szakas?'?k: 
Mohács, Németboly. Pécs (varosI) blztosl keru et. 
Szakaszok: Pécs (városi), Villány. Pécs (vidékI) biz· 
tosl kerület. Szakaswk: Péce (yidéki\ Pécsvárad; 
Sásdi blztosl kerület. Sznkas'Zok: Sasd, Magocs. Siklós. 
blztosl kerület. Szakaszole Siklós. ~ ajszlú 

Sátoraljaujhelyi m. kir. pénzügyigazgatóság. 
Sátoraljaujhelyl blztosl kerület. ~zttkaszok: Sátor

aljaujhely. Sárospat.ak, .~emplénriClle, Pálháza. 
Szerencsi blztosl keru!et. Szakaó7.ok: Szercncs, Szc· 

rencs (cukorgyár) , Tokaj. 

Soproni DL kir. pénzügyigazgatóság. 
Csornai blztosl kerület. Szakaszok: Kapuvár, 

Usorna Beled Petőháza (cukorgyúr). Soproni blztosl 
kerület. Szak;';zok: Sopron (várooi), Sopron (vidéki). 
Sopronkövesd, Zsira, C6epreg. Nagycenk. 

Szegedi m. kir. pénzügyigazgatóság. 
Hódmezllvásárhelyl blztosl kerület. 8zakaszok : 

Hódmezővásárhely, Kistelp.k. , 
Szeged (Városi) blztosi kerület. S7.likasz: Rzeged 

(városi). Szeged (vidékI) ~Izto.sl kerület. S7akaszok: 
Kiskundorozsma, Szeged (VIdékI). Szeutesl blztosl ke· 
rület. Szakaszok: Szente ... Csongrád. 
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Szekszárdi m. kir. pénzügyigazgatóság. 
Dombóvári blztosl kerület. SzakaszoK: Dombóvár 

Tamási. Simontornyai biztosi kerület. Sukaszok; 
Simontornya, Hőgyész. Szekszárdi biztosi kerület. 
Szakaszok: Sz.ekszárd. Bátaszék, Bonyhád. Tolnai 
b.iztos.i kerület. Szakaszok: Tolna, Nagydorog, Duna 
foldvar, Paks. 

Szél,esfehérvári m. kir. pénzügyigazgatóság. 
Martonvásári biztosi kerület. Szakaszok: 1\1arton· 

vásár, Bicske, Ercsi. Sárbogárdi biztosl kerület. Sza· 
kaS'?AJok: Adony, Sárbogárd. Székesfehérvár (városI) 
biztosl kerület. Szakasz: Székesfehérvár (várodi). 
Székesfehérvár (vidéki) biztosi kerület. Szakaszok: 
Székesfehérvár (vidéki!. Mór. 

Szolnoki m. kir. pénzügyigazgatóság. 
JászberényI blztosl kerület. Szakaszok: Jászberény, 

Jászapáti, Jászárokszállás, Jászkisér. Karcagi blztosl 
kerület. Szakaszok: Karcag. Kisujszállás, Kunhegyes. 
Törökszentmiklósi blztosi kerület. Szakaszok: Törők· 
szentmiklós, nszaroff. Kunszentmártoni biztosi kerü· 
let. Szakaszok: Kunszentmárton, 'l'iszaföldvár, Tisza
kürt. Szolnok! bIztos! kerület. Szakaszok: Mezőtur, 
S7.olnok, Szolnok (cukorgyár), Jászkisér, Be~ellyszög. 

Szombathelyi m. kir. pénzügyigazgatóság. 
Körmendi biztosi kerület. Swkaszok: Körmend. 

Öriszentpétea:, Sz;entgotthárd. Sárvári blztosi kerület. 
Szakaszok: Celldömölk, Sárvár. Sárvár (cukor
gyár). Baltavár. Szombathely (városi) blztosi kerü. 
let. Szakaszok: Szombathely (vá-rosi), Vasvár. Szom. 
bathely (vidéki) blztosi kerület. Szaka~zok: Swmbat· 
hely (vidéki). Kőszeg, Rum. 

Veszprémi m. I<ir. pénzügyigazgatóság. 
Pápai biztosi kerület. Szakaszok: Pápa (városi), 

Pápa (vidéki). Devecser. Veszprémi biztosi kerület. 
Sz.akasz.ok: Veszprérr.. Enying. Zirci blztosl kerület . 
Szakasz: Zlro. 
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Zalaegerszegi m. kir. pénzügyigazgatóság. 
Kesztheh'i blztosl kerület. SZllkas7.ok: Keszthely, 

Sümeg, Zlllaszeutgrl>t. NagykanIzsaI (városi) blztosl 
ker illet. SZl1ka82'ok: Nagykanizsa (városi), Pacsa. 
NagykanizsaI (vidéki) blztosl kerület. Szakll~7ok: Le
tenye, Nagykanizsa (vidéki). TapolcaI blztosl kerület.. 
Szak"szok: TAPolca, Balatonfiired. Zalaegerszeg( biz
tosl kerület. Szakaszok: Zalaegerszeg. Lenti. 
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Kir. biróságok és iig}észségek. 

IgazsAgügymlnlszter: dr. Pesthy Púl. 
Az 1871. éyl VIII. t.·c. 35. §·a szerint eljáró leg. 

több fegyeIJlli~!!iróságok elnöke: 
Kir. Kuria. Elnök: Dr. Juhász Andor. Másod· 

elnök: Ráth Zsigmond (VI. fiz. csoport .iollegével, 
llagYlllélt.). 

Koronaügyész: Vargha Ferenc (VI. fiz. csoport jel· 
legével, nagyméIL.). 

Budapesti kir. ltélötábla: Elnök: dr. Degré Miklós. 
Alelnök: dr. Bakó .rózsef. 

Budapesti kir. föügyész: dr. Halász Lajos. 
Balassagyarmati kir. törvényszék. Elnök: Szenthe 

K álmán III. r. cs. 
Balassagyarmati kir. ügyt'szség. Elnök: Győry 

György. J á r á s b i r ó s á g o k: Balassagyarmat. el 
nök: Kacskovics Jenő Andor. Rétság, vezető: dr. Gé· 
lllesi István. Salgótarján, elnök. Zelenka Ottó. Szé· 
csény, elnök: dr. Farkas Béla. Szirák, elnök: dr. '.rö· 
rök PÚl. 

Budapesti kir. törvényszék. Elnök: dr. J,ukáls Jenő; 
Jl1ú60delnök: dr. Petőcz Gyula. 

II " li a II O , t i l-lll. "(' r. k i r . j ú r fl s h i r ó· 
R Ú g. Elnök: VRrga K{clmáll. K ö z p o II t i k i J'. 
járúsbiróság. Elnök: dr. Nelky Elek. 
. JIudanestI kir. büntetőtörvényszék. EIllök: dr. 
'I.'öreky Géza; miisodelnök: Patay István 

Budapesti kir. ügyészség elnöke: dr. Strache 
GUS'lItáv (főügyészi címmel). 

Budapesti kir. büntető járásbiróság. Elnök: dr. 
Radich Gyula. 

Egri kir. törvényszék. Elnök: Gálbory József a 
III. r. cs. . . G I 

Egri kir. ügyészség. Elnök: Kóezmn. ;Vu a . 
• 1 il r" S b i J' Ó ~ Ú g O k: Eg-er. elnök: MarsRo LaRzló. 
Gyöngyös. ()lnök: ur. CserIn, Béla. Hf!.tyan, vezető: Goo.zy 
Imre jbsúgi alelnöki eimmel fell' ... Jb11'ó. Heves, ~Inok: 
Hampel Endre. Pétervú,úra. vpzeto: dl'. Balmt Sandor. 
Tiszafüred. elnök: dr. Horke Ferenc. 

Kalocs.~i kir. törvényszék. Elnök: K,,)'cszlény Gyula 
III. f. cs. B' h'd G' Kalocsai kir. ügyészség. Elnök: dr. an J y a· 
bor. J á r il s b i r Ó s á g o k: Kalocsa, elnök: dr .. Ko· 
rény·Seheck Vilmos. Dunavecse. elnök: Bak~ay László. 
Kiskőrös, elnök: dr. Ungvúry Antal. KIskunbalas, 
pInök: dr. Pető .Tenő. 

Kecskeméti kir. törvényszék. ginlik: Szakúts htvan 
III. f. cs. 

Kecskeméti kir. ügyészség. Elnök: Bardócz Arpád. 
.J ú r ti s II i r ó s á g o k: b..ecskemét, elnök: dr. ~101nár 
.\rpúd. Cpgléd. elnök' l.Iagyary Lajos. Kiskunfélegy· 
.báza. elnök: (üresedésben). Knnszentmiklós, elnök: dr. 
Kullmann Sándor. Nagykőrös. I'lnök: Gn{1i Ferpnc. 

Pestvidéki kh·. törvényszék. Elnölc dr. Gál! E.ndl·e: 
lllásodelnöl<: Noszlopy Ferenc II L f. cs. 

Pestvidi'ki kir. ügyészség. Elnök: S(,roRputaky Jú· 
z'lef (főiigyészi címmel). J á r á s b i r ó s il g o k: Pesl 
vidéki. elnök: dr. Kovács Györg-y. PesterzsébeL 
olnök: Bartal Alfréd. Esztergom. elnök: dr. ltlldolf 
Béla. Gödöllő, elnök: dr. i\fajnnke Ernő. Kispest. cl. 
nök: Ferdinándy Tihamér. Mon or. elnülc Dóczy Bálint. 
Nagykáta. elnök: (üresedésben). (Jcsa. elnök: dr. 
~agy Miklós. Ráckeve. elnök: dr .. Téhn Kúlmún. Szent. 
endre, elnök: Schmidt .JÓzsef. Ujpt:'st. elnök: dr. Fú· 
bián Alad'tr. Vác, elnök: Éder Kálmán III. f. es. 
jell. Vámosmikola, elnök: Szlúby László. 

Székesfehérvári kir. törvényszék. Elnök: dl'. Kii· 
, ' css Emil a III. f. cs. 

Székesfebérvárl kir. ügyészség. Yczetőjc: dl'. 
Kellcr Kúroly, .T á r á s b i r ó s ft g o k: S:/.ékesfehér· 
,ár, elnök: dr. Heinrieh Győző .. \dony, elnülc dl'. 
FarSilJlg Endre. Bicske, elnök: l'osgny Béla. :Mór. 
t'lnök: dr. Csúnk Dezső. Sárbogárd, elnök: Ullger Géza. 

Szolnoki kir. törvényszék. Elnök: dr. ]<'11ehs Gyula 
a III. f. Cb. 

Szolnoki kir. ügyészst'g. Elnök: Borsos .JÓzsef. 
J á r á '9 b i 1" Ó fl á g o k: Szolnok. elnök: (ürcsedég. 
ben). Abádszalók. elnök: dr. Bolernan Andor. JÚsz· 
apáti, olnök: Lengyel Miklós. JiLszberéllY, elnök: Nagy 
László. Karcag, olnök: dr. Mokry Odön. Kisujszállús. 
t'lnök: Firtling bándor III. f. cs. jell. Knnszcnt· 
márt{)n, elnök: Kauten Miklós. Mezőtur. elniile dr. 
Hámpek Béla. Törökszentmiklós, elnök: Lázár Gyula. 

Debreceni kir. ltélötábla. Elnök: Olehvth'Y Zoltán. 
Debreceni kIr. főüJ:yész: Szirmay Istvún. 
Debreceni kir. törvényszék. Elnök: eJr. Kessel'ü 

I>3jos kuriai birói e. és j. 
Debreceni kir. ügyészség: Elnök: dr. Mező Sán· 

dor .• J ú l' á s b i r ó s ú g o k: Berettyóujfalu, elnök: dl'. 
'l'óth KálrniLn. Debrecen. elnök: Dernjúnovieh Miklós. 
Derecske, elnök: Derne Kálman. Hajduböszörmény. 
elnök: Arvay Géza. Hajdunúnás, elnök: Szabó Berta. 
lan. Ha.idnszoboszló, vezető: dr. Bihari Kr.Jmún II. f. 
<JS. jell. fell'. kir. jártísbiró. PÜSllöklnd,íny, "Inök: dl'. 
Tikos Gyula. . 
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Miskolci kir. törvényszék. Elnök: dr. Barth György 
III. f. cs. 

Miskolci kIr. ügyészség:· Elnök: Gazdy Béla. 
S il r á s b i r ó s ft g o k: Miskolc. elnök: Kovacll 
Gyula. Abaujszántó, vezető: Győry Kálmán II. f. cs. 
jell. kir. járásbiró. Edelény, elni!k: Karenits .. ~ntaI. 
Me-zőcsát elnök: Szmetana Karoly. Mezokovesd. 
elnök: Fazekas János. Sajószentpéter. elnök: dr. 
Schlemmer Jenő. Putnok. elnök: dr. 'özvegYi Ferenc 
SzikRzó, elnök: Derzsi Zoltán. 

Nyiregyházi kir. törvényszék. Elnök: dl'. Iné" 
Andor III. f. cs. 

Nyiregyházal kir. ügyészség. Elnök: Salzmann 
Ottó J á r á s b i r ó s á g o k: Nyir,egyház,a, elnök: 
GörÖmbci István. Fehérgyarmat, vez,ctő: dr. Bakó 
Ferenc II. f. cs. jell. Kisvárda. elnöle dr. Kérchy 
Péter. MálészaJka, vez,eíő: TIalitssy Mikl6s II. f. cs. 
jell. járásbiI'ó. NagykállÓ,. el~ök: ,Fehér Kálmán. NYiE. 
bátűr . elnök: Bereczky Las"lo. Vasárűsnamény, ve~etű. 
Kabá~zy Szilárd. járásbirósági aldnöki címmel. TIsza. 
lök. elnök: Kiss György. 

Sátoraljaujhelyl kir. törvényszé],. Elnök: Lehóczky 
Sándor, kudai birói c. és j. .. . 

Sátoraljaujhelyl kir. ügyészség. E.lno);:: Olchv~.r~· 
Dezső. J it r á s b i r Ó s á g o k: SátoralJauJhely, elnok: 
Mészáros István III. f. cs. jell. SárűSl?atak, vezető: 
Miskey István kir. ~árásbiró II. f .. cs'. Jell. i?zere,!.cs: 
elnök: Kőrössy Istvn.n III. f. cs. Jell. TűkaJ. elnok. 
Nemes Andor. 

Györi kir. ltélötábla. Elnök: Sólyom Andűr (VI. 
fiz. csop. jeUegével fc,lr., nagyméJ.t.). 

Györi kir. főügyész: Rácz Erll~. 
Győri kir. törvényszék. Elnok: Hencz Ferenc, 

knriai birói c. 
Györi kir. ügyészség. Elnók: dr. Tulűk .Jenö. 

J á r á s b i r ó II á g ű k: Győr, elnök: dl'. HUBsy.Sandor. 
~\CHryaróvál', elnök: hOl'viJil:. LClJ.OS., ,N:'-Igylgmaud. 
elnök: Bűda Vilmos. Tata, elpok:. Ga~l)~r :ferenc. Tét: 
vezető: dr. Neme5Szeghy A]'pa~ Inr. Jarasbnó. A tata~ 
kir. járásbíróság kirendeltsege Kűmárűm. vez,ető. 
Szarka Béla kir . .iárásbiró. 

Sopronl kir. törvényszék. Elnök: Stampf Gyula 
kuriai birói c. "l 

Soprűnl kir. ügyészség. Elnök: .~r. Sandor Be ,a. 
J á r á s b i r Ó s á g ok: .Sopron .. ~lnok: Éles And~'."': 
Csepreg. elnök: dr. KISS DezBo. Csűrua, .vezetoJe. 
dr. 'l'akács Gyula. Kapuvár, elnök: Szabó Pal III. f. 
cs. jell. ., é El"l ~'a'ray Szombathelyi kir. tbrvenysz k. • 110',: " 
Szabó .JenŐ, kamarás, kuriai birói c. és j. 
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Szombathelyi kir. ügyészség vezetője: Fejérpataky 
hísoz.JÓ III. f. cs. jell. főügyá<;IO helyettesi c . és j. 
J á r il. s b i r Ó" li g o k: Szűmb'ath<>ly, elnök: SteIfler 
Lajűs. Celldömölk. elnök: dr. li avasy Béla. Körmene!. 
elnök: Harsányi· JÓzsef. Kőszeg, elnök: Szonlahelyi 
Károly III. f. cs. jell. Sárvár, cInök: dl'. Po,,"zlel' 
Gyula. Szentgotthárd, elnö]e dr. JU<'!rCI' Béla. Vas
vnr, elnök: Sz{>p György. 

Veszprémi kir. törvényszék. Elnök: Csajághy 
Kárűly kuriai birói c. 

Veszprémi kir. ügyészség. Elnök: Wellman Samu . 
. l á r á s·b i r ó ól á g o k: Veszprém, elnök: Frick 
Mihály. Balatonfüred, elnöle dr. Cscpins.zky Pál. 
Devecs,er, elnök: dr. Kars.ay Sándűr. Enying, vezető, 
dr. Kovúcs GyuLa kir. járúllbiró. Pápa, elnök Handl 
JÓZf;ef. Zirc. elnök: dr. Zimay ödön. 

Zalaegerszegl kir. törvényszék. Elnök: Czikó Jáno" 
knriai birói c. 

Zalaegerszej),'i kir. ügyészség. Elnök: dr. Kiss 
Dénes. Já l' á s b i r ó s á g o k: Zalaegerszeg. elnök: 
Sperlágh Géza III. f. cs. jell. Sümeg, elnök: dr. Hanuy 
JC'nő. Tapűlca, elnök: dr. Zrinyi Miklós. 

Pécsi kir. itélőtábla. Elpök: dr. Félix Antal (YI. 
Jlz. Csűport jellcgével, nagymél t.). 

PécsI kir. föüg'yész: dr. Szapár József. 
Kaposvári kIr. törvényszék. Elnök: Szigetilly Antal 

III. f. cs. 
Kaposvári kir. ügyészség. Jj)Jnök: dr. Révy László. 

.J il. l" iL s b j r () 8 Ü, g o tc: lCaposv{Ll', e,J]lü](: \Vallll€1" 
,Tenő. Csnrg-ó, elnök: dr. FclI1léry Gyula. Lg-a!. eluök: 
dr. SzigTi~zt Antal. Leng-Y0!t-óli, elnök Witzl Győző. 
Marcali, elnök: Kohut Jenő. Nagyatád, elnök: Mala
chowsky J_·;J"17.1ó. Sziget vá.l', clllök:Kelolllcn L",szló. 
'rab. vezető: (üresedéshen.) 

NagykanIzsai kir. törvényszék. Elnök: cll'. Hennig 
A lfl'clrl nr. f. CH 

NagykanIzsai. kir. ügyészség. Elnök: dr. Szabó 
Lajos. J á r á s b i r ó s á g ű k: Nagykanizsa. vezető: 
Gombár Gyula III. f. cs. jell. és itélőtáblai birói cím. 
111(,1 ~s jpllegp;cl Kesz-thel;v', elnők: Béky 'llalnils. 
Letenye. elnök: Emődi Géza. 

Pécsi kir. törvényszék. Elnök: Klie Lajos kuriai 
birói c. 

Pécsi kir. ügyészség. Elnök: vitéz Felllzeghy Jáno<;. 
J á r á s b i r Ó s á g ű k: Pécs, elnök: Decleva Ignác. 
Mohács. elnök: Jávor Lehel. Pécsvárad, ve-zető: Szás« 
Károly II. f. cs. jell. fell'. jbiró. Sásd, elnök: Pilch 
Ernő. Siklós, elnök: Joób Imre. Szentlőrinc, elnök: 
özörényi Kárűly. 

23 
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Szekszárdi kir. törvényszék. Elnök: Kelemen Imre 
kuriai birói c. 

Szekszárdi kir. ügyészség. Elnök: dr. Kozacsek 
József. J li r á s b i r ó S á g O k: Szekszárd, elnöle 
Mirth Lászlű. Bonyhád, elnök: Hvozdovics Pál. 
Dombovár, vezető: dr. Gebhardt Antal. Dnnaföldvár, 
vezető: Sennovitz Kálmán II. flz. csop. iellegével. 
Gyönk, elnök : dr. Kővúgó Sándor. Paks. elnök: 
SChCllrel' Károly. Tamási. vezető: dl'. Bar6thy Ferenc 
járáshir6. 

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

Szekszárdi kir. ügyészség klrenlleltsége Baja. 
Vezető: Gra mling Kornél ' iigyészségi alelnök. J á r á s
b i r ó s á g o k: Baja, elnök: Nagy Miklós. Bácsalmás, 
elnök: dr. IJetényi Pál. 

Szegelli kir. Itélötábla. Elnök: Hamza Géza (VI. 
fiz. csoport iellegével, nagyméIL). 

Szegedi kir. főügyész: dr. Boross Dezső. 
Gyulai kir. törvényszék. Elnök: Szakolczay Lajoo; 

kuriai birói c. 
Gyulai kir. ügyészség. Elnök: dr. Konrád Ernő. 

Járásbiróságok: Gyula, elnök: Jak6 Jáno<;. 
G:voma, cinök: Záhonyi Aladár. Békés, elnök: 
Bakkay Gyula. BékéHCsaha. el llök: B"l'ényi .\ntal. 
Orosh:íza. ('lniik: dl'. E ndC's Gáhor. !Y,.m·Yas. ve7-ctő: 
dr. Aszódi Imrf' kir . .i ú l'ú~biró. ~z f'.Ltha lolll . vezp :ű : 
dr. J:\'agy FC'l'pnr j:íráshil'ú. 

Szegcdl kir. törvényszék. Eluiik: dr. Konczvald 
Endro kuriai birói c. 

Swge!Ii kir. ü!:,yészség. Elnők: Zobay Ferenc. 
J á r ti B b i r ó s á g o k : Szeged, elnöle Paraszkuy 
Gyula nl. f:-Cl; . .iell. Bat1onya, elnök: dr. Putnoky 
Miklós. Csongrád, elnök: Domokos István. Hódmező· 
váBárhely, elnök: Bodnár Gábor. Makó, elnök: BroJll 
mer ödön. Szentes. elnök: Lukács Ignác. 

Országos birósági veltyéswtl Intézet. Vegyészek: 
dr. Fridli R~7."ő é;; vi ié'" fi " f!',,}" lWln. 

Az 1890:XI. t.-c. alapján aJakitott .. IgazságügyI 
orvosi tanács". Elnök: rir. Verebélyi Tibor egyet. ny. 
r. t. Alelnök: Ill'. Oláh Gu€ztáv helyettes államtitkár, 
kormánybiztos. 

M. kir. közigazgatási biróság. Elnök: báró WI as
ics Gyula v. b. t. t. Másodolnök: Benedek Sándor. 
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V ál'megyék. 

Abauj-Torna vármegye. Székhelye: Szikszó_ 
Főispán: Széll JózsC'f; olispán: Szent-Imrey Pál. 
főjegyző: dl'. Szilvássy Lajos. Főszolgabirák: 
Gönczi j. Borsos Andor; Szikszói j. Cselcy Ferenc. 
Abaujszántói j. Boros Dezső; Encsi j. Szepessy 
Zoltán; Bodvaszilasi j. Fáy Barnabás. 

Arad vármegye. L. Csanád-Arllid-Toromtál köz
igazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék et. 

Bács-Bodrog vármegye. Székhely: Baja. Fő
ispán: Balku Gyula; alispán: dr. Szabovlyevits 
Dusán; főjegyző: SchereI' Rezső. Főszolgabirák: 
Bácsalmási j. Koller Oszkár; Bajai j. dr. Zsig
mond Gyula; Jánoshalmai j. Kuluncsics Viktor. 

Baranya vármegye. Székhelye: Pécs. Főispán: 
dl'. Fischer Ferenc; alispán Fischer Béla; fő
jegyző: Hoffer Kálmán. Főszolgabirák: Baranya
vári j. székhelye: Villány, Tóth Dezső; Hegyháti 
.i. székhelye: Sásd, dr. Blaskovich Iván; Mohácsi 
,i. Német K ároly; Pécsi j. dr. Feniczy Ignác. 
P écsvúradi j. dr, Fischer Miklós; Siklósi j. dr. 

Lit'bpr Fl'l'PJ1C. Szentlőrinci j. Sziv ár Istvún. 
Békés vármegye. Székhelyp: Gyula. Főispán: 

dr. Kovacsics Dezső; alispán: dr. Daimcl SándOO'; 
főjegyző: dr. Márky Barna. Főszolgabirák: Gyulai 
j. dr. Vangyel Endre; Gyomai j. dr. Púlka Pál; 
Békési j. Moldovámyi János; Sza rvasi j. dl'. 
Schauer Gábor; Oroshúzai j. dr. Kiss László. 
Szeghalmi j. Kiss László. 

Bereg' vármegye. L. Szatmár-Ugocsa-Bereg 
közigazgatásilag egyelőre egyesített váTmegyéket. 

Bihar vármegye. Székhelye: Berettyóujfalu. 
FőisplÍ1l: Báró Feilitzseh Berthold; alispán dr. 
Fráter László; fője.fJYző: dr. Molnár Imre. Fő
.wwlgabircík: Biharkeresztesi j. Frankó Endre. 
Dereeskei j. dr. Marjay Barna; Bcrettyóujfalui 
j. rlr. Erőss István; Sárréti j. székhelye: Bihar-

9'* ~.) 
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nagybajom, 
szalon tui j. 
kelyhidi j. 
Hugó. 

·dr. NadánYJ János; Cséffa-nagy
székhelye: Okány, Zih Károly; Szé.. 
SzrJdlOlye: Nagyléta, dr. Miskolczy 

Borsod-Gömör és Kishont vármegye. Székhelye: 
f,li~kolc. Főispán: dr. Soldos Béla; alispán: Bónis 
Aladár; főjegyző: dr. Görgey László. Főszolga
bit'ák: Miskolci j. Vadnay László; EdelénYi j. 
dr. Várnay Bcrtalan; Mezőkövesdi j. Zsóry Lajos; 
Mezőcsáti j. Zombory Zoltán; Sajószentpéteri j. 
Makláry Dezső; Ozdi j. Mogyol"óssy Bertalan; 
Putnoki j. JJukács Endrc. 

Csanád-Arad-~l'orontál vármegye. Székhelye: 
Makó. Főispán: Purgly Elemér; alispán: Tarnay 
Ivor; főjegyző Vajda Jenő. Főszolgabirák: 
Központi j. s2iékhelye: Makó, Nagy Gyula; Bat
tonyai j. Balku Dénes; Nagylaki j. székhelye: 
Csamádpalota, Vincze Sándor; Mezőkovácsházai 
j. VásárhelYi SándO!l'; Eleki j. Hajdu Józséf; 
Torontáli j. székhelye: Kiszombor, Káswnyi 
Richárd. 

Csonp;rád vármegye. Székhelye: Szentes. Fő
ispán: dr. Faikas Béla; alispán: dr. Cscrgő 
Károly; főjegyző: dr. Kövér Imre. Főszolgabirák: 
Csongrádi j. Fekete László; Mindszenti j. Szőkc 
SáJndor; Kiskundorozsmai j. dr. Dósa István. 

Esztergom vármegye. L. Komárom-Esztergom 
közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyéket. 

Fejér vál·megye. Székhelye: Székesfehérvár. 
Főispán: gróf Széchenyi Viktor; alispán: dr. Hav
ranek .JÓzsef; főjegyző: Halász Géza. Főszol
gabirák: Sárbogárdi j. Kenessey Gyula; Móri 
dr. Wenczel József; Adonyi j. Meszleny Béla; Váli 
j. Balázs Károly; Székesfehélrvári j. dr. Je
szenszky Antal. 

Gömör-Kishont vármegye. L. Borsod-Gömör 
los Kisbont közigazgatásilag eg:ve!őre egyesített 
vármegyéket. 

I 
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~Yőr-~!~SO?-Pozsony vál·megye. Székhelye: 
G~or. Fo~span: dr. Németh Károly' alispán: 
Nemeth! Ödön; főjegyző: Scultéthy Miklós. Fő
Rz?lgab~rák: Pusztai j. székhelye: Győrszent
marton, dl.'. Lengel'er IstváJn; SOkoróaljai j. 
s~ékhelye: Tét, Tóth Gyula; Hajkai j. Wayda 
S~ndor; .. M~!5!a~óVáJri j. POlniczky Lipót; Tó
~~fa~t-cSlhzkoZl J. székhelye: Győr. dl.'. Csemez 

. ~ajdu Vármegye. SZékhelye: Debrecen: Fő
~span: dr. Hadházy Zsigmond; alispán: Pákozdy 
S~n?or; ff!.jegyz~ d7· Nábráezky Béla. Főszolga
b~rak: ~ozI?onh . J. székhe~ye: Debrecen, dr. 
Ethey Laszlo; H3Jduszoboszloi j. dl.'. Papp Sán
dor. 

Heves vármegye. SZékhelye: Eger. FőislJán: 
do~': He~ry Lőrinc; alispán: dr. Okolicsányí Imre; 
fOJ.~u.YZ?: Heves~. Gusztáv. Főszolgabirák: Gyön
gYOSI J. dIr. Grober Ferenc; 1iJgri j. dr. Szabó 
?yula; .r:étervásárai j. Miklóssy Aladár; Hatvani 
J. ~. Kekesy ?ezső; Tiszafüredi j. dl.'. Mocsáry 
GYorgy; HevesI j. Tömösváry János. 

o !l0nt VármegYe. L. Nógrád-Hont közigazga
tasJ lag cgyeIőire egyesíte tt vármegyékot. 

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye. Székhelye' 
Szolnok. Főispán: Almásy Sándor; aliSPán.: 
~lexan~e: Im:e; főjegyző: Vadás'l: KárOly. Fő
~zoolgalnrak: o TIszai alsó j. sZékhrlye: 'l.'iszaföld
val.', Patrubany István; Tiszai felső j. szpkhely(': 
Kunhegy~s, Back Andor; Jászsági alsó j.' szék
h:ly~: J~szapáti. dr. Horváth József; Tiszai kö
ze? J. szekhelye: Törökszentmiklós, dr. Muhoray 
Karoly; Jászságj felső j. SZék1Jelye: Jászberém:. 
dr. ~ol!er Amd,or; Központi j. SZékhelye: Szolnok. 
ScIIciesIk Istvan. 

Komárom-Esztergom vármegye. Székhelye' 
Eszter~om. ~őis1!án: dl.'. Huszál' Alacláu'; aliSPán; 
PrilkovlCS Lasz.lo; főjegyző: Kar('say Miklós. Fő-
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szolgabirák: Tatai j. Troykó Béla; Gesztesi j. 
székhelye: 1\ agyigmánd, Ueviczky István; Esz
tergomi j. Heviczky Elemél". 

~losoll vármegye. L. Győr-Moson-Pozsony köz
igazgatásilag egyelőre egyesített vármegyéket. 

Nógrád·Hont vármegye. Székhelye: Balassa-
gyarmat. Főispán: Pályi Pál; alispán: dr. Ba
ross .JÓzsef; főjegyző: dr. Csonka György. F6-
szolgabirák: Balassagyarmati j. dr. Zsadányi 
Guidó; Salgótarrjáni j. Veress Zoltán; Szécsény) 
j. Kacskovics Sándor; Sziráki j. Svehla Elcmér; 

Nógrádi j. székhelye: Rétság, Baranyi Tibor; 
Szobi j. Keve Károly; Vámosmikolai j. dr. Fo· 
dor Vilmos. 

Pest·Pilis·Solt·Kiskull vármegye. SZékhelye: 
Budapest. Főispán: dr. Preszly Elemér; alispán: 
Agorasztó Tivadar; főjegyző: dr. Erdélyi Lóránd. 
Főszolgabirák: Abonyi j. Vosits Jenő; Kiskőrösi 
j. Melczer Gyula; Központi j. székhelyc: Buda
pest, Némethy Jenő; Aszódi j. Sárkány Ernő. 
Váci j. dr. Horváth János; Gyömrői j. Meskó 
Rudolf; Alsódabasi j. Szúnthó Pál; Nagykátai j. 
Ney Géza; Monori j. Kopa Károly; Ráczkevei j. 
Kiss Tibor; KiskU/llfélegyházai j. Szabó Dezső; 
Kalocsai j. dr. Markó Jenő; Dunavecsci j. Be
niczky Péter; Biai j. Totth Kálmán; Pomázi j. 
Szentpétery Lajos; Gödöllői j. Vitéz dr. Endre 
László; Kunszentmiklósi j. dr. Szilágyi Gábor. 

Pozsony vármegye. L. Győr-Moson-Pozsony 
közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyéket. 

Somogy vármegye. Székhelye: Kaposvár. Fő· 
ispán: dr. Fischpr Ferenc; ali.~pán: Talián Audor; 
főjegyző: Br. Wiessenbach Iván. Főszolgabírák .. 
Barcsi j. Barcsay Ákos: Igali j. Sey Oszkár; 
Tabi j. dr. Kiss Emil; Lengyeltóti j. dr. Be
gpdy Péter; Marcali j. dr. Szághmeister I'ál, Szi

getvári j. dr. Perczel Győző; Kaposvári j. Step
llaiCS Pál; Csurgói j. Haám Lajos; Nagyatádi j. 
Vitéz dr. Kovács Dénes. 

Sopron vát·megye. Székhelye: Sopron. Főis
pá/!: dr. Vitéz Simon Elemér; alispán: Géva)"
Wolf Lajos; főjegyző: Högyé~zi PÚl. PiJszol{/(/
birák: Csepregi j. Balogh Dénes; Kapuvári j. 
Giczy Ödön; Csornai j. dr. Molnár Elemér; Sop
roni j. dr. Czillinger József. 

Szabolcs-Ung vármegye. Székhelye: .'yiregy
háza. Főispán: dr. Kállay Miklós; alispán: Mi
kecz István; főjegyzií: Virállyi Sándor. Főszol{Jo
birák: Dadai felső j. székhelyp: Gáva, Olehvúry 
Púl; Dadai alsó j. szókhr]ye: Tiszaliik, dr. Ku
bassy BéJa; Nyirbogdányi j. székhelye: Kemecse, 
Ol'. Kansay Ödön; Kisvárdni j. Nozdroviezky 
Láqzló; Nyirbaktai j. Kubinyi Zoltán; Tiszai j. 
.székhelye: l\M,ndok, Nozd~ovi('zky Pál; Nyirbá
tori j. Erdőhegyi Ferenc; Nagykállói j. dr. Ger
gelyffy András; Ligetaljai j. székhelye: Nyir
.adony, dr. Kálnay Zoltán. 

Szatmár· Ugocsa-Bereg "ármegye. Székhelye: 
~rát.észalka. Főispán: péohujfalusi Péchy László; 
d;spán: dr. Streicher Andor; föjcgyző: dr. Boér 
lDndre. Főszo[gabirúk: Mátészalka i j. Madarassy 
István; Csengeri j. Szuchányl László; Fehér

-gyarmati j. Szabó Tibol"; Vúsárosnaményi j. dr. 
Kozma György. 

Tolna várme~ye. Székhplye: Szekszárd. Főis
JHín: Jankó Ágoston; alisplÍn: Szévald Oszkár; 
főjegyző: dr. Hagymássy Zoltún. Főszolgabil'ál,: 
Tamási j. dr. Szabó Elemér; Simontornyai j. szék
helye: Gyönk, Reieh Oszkár; Dunaföldvári j. szék
helye: Paks, Becht Ödön; Völgy:ségi j. székhelye: 
Bonyhád, dr. Kurz István; Dombóvári j. Kenézy 
László; Központi j. székhelye: Szekszárd. Szon
gott Edvin. 

Torontál vármegye. L. Csanárl-.Arad-'rorontál 
közigazgatásilag egyelőre egYeHített vármegyéket. 

Ug'ocsa vármegye. L. Szatmár-Ugocsa-Bercg 
közigazgatásilag egyelőre egy!'sített v1Írmegyékel. 
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Ung vármegye. L. Szabolcs-Ung közigazgatá
silag egyelőre egyesített vármegyéket. 

Vas vármegye. Székhelye: Szombathely. Fő
ispán: dr. 'l'arányi Ferenc; alispán: dr. Horváth 
Kálmán; főjegyző: Vidos Árpád. Főszolgabirák: 
Czelldömölki j. Pósfay Gusztáv; Körmend
németujvári j. székhelye: Körmend, dr. Tulok 
Lajos; Kőszeg-felsőőri j. székhelye: Kőszeg, Hor
váth Andor; Sárvári j. dr. Polezer Dezső; Szent
gotthárd-muraszombati j. székhelye: Szentg-ott-
hárd, dr. Kiss Elemér; Szombathelyi j. dr. Szües 

istván; Vasvári j. dr. Tulok JÓzt;ef. 
Veszprém "ármegye. Székhelye: Veszprém. 

Főispán: dr. Körmendy Ékes Lajos; alispán: dr. 
Horváth Lajos; főjegyző: Keezer Imre. Főszolga
birák: Veszprémi j. dr. Szalóky József; Pápai j. 
ur. Jerffy Józsm; Zirci j. dr. Botka István; Deve
cseri j. Belák Endre; Enyingi j. dr. Kenessey 
Pongrác. 

Zala vármegye. Székhelye: Zalaegerszeg. Fő
ispán: Gyömörey György; alispán: Bődy Zol 
tán; főjegyző: dr. BrUilld Sándor. Főszolgabirák: 
Zalaegerszegi j. dr. Skublics Ödön; Sümegi 
j. Szilágyi Dezső; KeszthelYi j. dr. Huszár Pál; 
'l'apolcai j. Polgár Ferenc; Nagykanizsai j. 
Botka Andor; Alsólendvai j. székhelye: Zala
baksa, dr. Vizkelet y Árpád; Zalaszentgróti j. 
ur. Schmidt Jenő; Balatonfüredi j. cll'. Demeter 
György; Letenyei j. cll'. Czigány János; Pacsai 
j. Kende Péter; Novai j. Balogh Endre. 

Zemplén vánnegye. Székhelye: Sátoraljauj-
hely. Főispán: Széll József; alispán: Ber-
náth Aladár; főjegyző: dr. Mizsák József. Fő
szolgabirák: Tokaji j. Fejér Andor; Sátoralj a
ujhelyi j. Bernáth Béla; Sárospataki j. dr. gróf 
Hoyos Viktor; Szerencsi j. Gosztonyi István; 
Bodrogközi j. székhelye: Ricse, Osváth Dezső. 
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TÖl'vényhatósági joggal felruházott 
és rendezett tal1ácsu városok. 

1. Baja lvhj. Polgármester: Dr. Vojnils Ferenc. 
2. Balassagyarmat rend. lau. Pm.: Dr. Horváth !::i'ludol'. 
3. Dékéscsaba rend. tan. Pm.: Dr. Berlhóly Islvún. 
4. Budapest székesfőváros. Pm.: Dr. Sipőcz Jenő. 
5. Budafok rend. tan. Pm.: Dr. Záborszky Nándor. 
6. Cegléd rend. tan. Pm.: Dr Súrkány Gyula. 
7. Csongrád rend tan. Pm.: Dr. 'róth István. 
8. Debrecen lvhj. Pm.: Vá~úry Islv'ln. 
9. Eger rend. tan. Pm.: Dr. Trakk Géza. 

10. Esztergom rend. tan. Pm.: Dr. Antóny Géza. 
11. Gyöngyös rend. tan. Pm.: Dr. Pnky Arpád. 
12. Győr tvhj. Pm.: Dr. Szanlel' Fer ... nc. 
13. Gyula rend. tan. Pm.: Dr. Vargha G~·nla. 
14. IIajlluböszörmény rend. tan. Pm.: Dr. Somoss, Béla_ 
15. Hajduhadhá>: rend. tan. Pm.: Dr. Veszprómy Zollán. 
IG. IIajdunánás rend. tan. Pm.: Dr. Pénzes Mih'lly. 
17. Hajduszoboszió rend. tan. Pm.: Dr. Erdős Kálmán. 
18. Hódmezővásárhely tvhj. Pm.: Dl'. Soós Istvún. 
19. Jászberény rend. tan. Pm.: Dr. Fricdwals7.ky Ferenc 
20. KalocsR rend. tan. Pm.: Antalliv Sándor. 
21. Kaposvár rend. tan. Pm.: Dr. Vélek György. 

-22. Karcag rond. tan. Pm.: Dr. Hajnal Tstvún. 
23. Kl'cskemét tvhj. Pm.: Dr. Zimay Kúroly. 
24. Kiskunfélegyháza rend. tan. Pm.: Dr. Holló Brla. 
25. Kiskunhalas rend. tan. I'm.: Dr. 'rhul'óC7.Y Dezbő. 
26. Kispest rend. t.an. Pill.: Dr. Yálya Gyula. 
27. Klsujszállás rend. tan. Pm.: Dl'. (,nál .JaIlUS. 
~~. Komárom rend. lan. Pm.: Dl'. Alapy Gáspúl'. konll . 

J'őtan. 
29. Kőszeg rend. tan. Pm.: Dr. Jambrils Lajos. 
;10. l\lagyaróvftr rend. tan. rm.: Dr. Szall1er ,János. 
:n. Makó rend. tan. Pm.: Dr. Nipkpls7.ky ,JÓzKd. 
32. Mezőtur rend. tan. Pm.: Spctl El'llii. 
:l3. Miskolc lvhj. Pm.: IIodobay Sándor. 
34. Mobács rend. lan. Pm.: Dr. lIfargitta)' Ln,iob. 
35. Nagykanizsa rene!. tan. Pm.: Dr. Sahj,'lll Gyula. 
36. Nagykőrös rend. tan. Pm.: Dezső IGlwlér. 
37. Ny!regyháza rene!. tan. Pm.: Dr. B,'nr, Kúlmán. 

kormo főtall. 
38. PApa ren(l. tan. Pm.: Dr. T"l1z1inA'pl' ,TúzRPf. 
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.>il. Pesterzsébet rend. tan. Pm.: Dr. Chikán Béla. 
40. Pécs tvhj. Pm.: Dr. Nendvich Andor. 
il. Rákospalota rend. tan. i'm.: Cserba Elemér. 
42. Salgótarján rend. tan. Pm.: Dr. För"ter KálIlIálI. 
43. Sátorllljaujhely rend. tan. Pm.: Dr. Orbán Kálmáll 
-44. Sopron tvhj. Pm.: Dr. Thurner Mihály. 
45. Szeged tvhj. Pm.: Dr. Somogyi Szilveszter. 
46. Szekszárd rend. tan. Pm.: Dr. vitéz Vendel l .. tván. 
4i. Szentendre rend. tau. Pm.: Dr. Starzsinszky László. 
~. Szentes rend. tan. Pm.: Dr. Négye"sy Imre. 
49. Székesfehérvár tvhj. Pm.: Dr. Zavaros Aladár. 
~O. Szolnok rpnd. tan. Pm.: Dr. Tóth Tamás. 
51. Szombathely rend. tan. Pm.: Dr. Kisko.s István, 

kormo fótan. 
'>2. Turkeve rend. tan. Pm.: Dr. GyőrJIy Péter. " 
53. Uj pest rend. tan. Pm.: Semsey Aladár. ..-
54. Vác rend. tan. Pm.: Dr. Krakker Kálmún. 
5:). Veszprém rend. tan. Pm.: Dr. Komjáthy László. 
!i6. ZlIlaegerszejt rend. tan. Pm.: Dr. Czobor Mátyás. 
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