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PROBACSENDORTOL 
AZ ALHADNAGYIG. 

Írta: vitéz BALÁZS-PIRI GYULA ÖI'I1&CY. 

Aki a csendőrségi szolgálatot 'yálrusztja. élethi
vatásának, bizonyára a.zt tűzi ki céljául, hogy a 
legmagasabb rendfokozatig, az alhadnagyságig el
jusson. Ezt azonban csak az érheti el, aki a 
csendőrlegénység részére rendszeresített összes 
rendfokozati lépcsőkön végig tud haladni. Ismer
tetni óhajt juk awkat az intézkedéseket és lehe
tőségeket, amelyek az egyes rendfok02atokba való 
előléptetést szabályozzák. 

Az alábbiakban - szorosan véve - nem 
csak laz 1935. évi 5. sz.ámú CsendőI'ség] Köz
lönyben közzétett 18.250/eln. VI-c. 1935. számú 
belügymiJlüszteri körrendelettel kiadott "A m. 
kir. csendőrlegénység előléptetésére 'Vonatkozó 
rendelkezések"-et, hanem ennek keretében a 
m. kir. csendőrség fennállása óta. a csendőrle
génységr.e vOIHl,tkozólag érvéJlyben volt külön
böző előléptetési és az ezzel összefüggő kiegészí
resi Tend'.>zereket, valamint az ezekikel kapcso
latban álló fontosabb és elvi jelentőségű rendel
kezéseket is érinteni fogjuk, hogy ezzel szem
léltetőleg végig-kísérhessüka cgendőrök életét és 
sorsát ,a testületbejutás napjától a különböző 
w:ok miatt történő kiválásuki~. 
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r. 
Rövirl összefoglalás az 1935. év előtt él'Vényben 
volt cseudőrlcgénységi előléptetési l'eJldszel'elu·ől. 

Legelőször röviden vázolni fogjuk az 1935. 
évi új és az ezt megelőző előléptetési rendsze
re~ közötti különbségeket és az előléptetési 
rendszerek felépítélSléinél követett főbb elveket és 
el gondolásokat. 

Az 1881. évi III. t.-C. 1. §-a szel'Íl"tt a m. 
kir. csendőrség "katJonailag szerve~ett ől'testü
let." Ebből a tételböl folyik, hogy a csendő,rség
nél a l'erudfoko2'Jatok felépítése és lehetőleg elne
vezésük iis, továbbá az előléptetés feltételei a 
csendőrség különleges hel~etének és feladat{l
naJk mérlegelébével hasonló elvek és elgondolá
sok alapján épülnek fel, mint a honvédségnél.*) 

A csendőrlegénységi rendfokozatJok elneve
zése - eltekintve a próbacsendőr- és csendőr- el
nevezésektől - csak 1920 óta azonos a: honvéd
ségiekkel, azt megelőzően több változás is tör
tént. Ezekről a változásokról a most 'érvényben 
álló rendfoko.zatokat tárgyaJó fejezeteknél fo
gunk röviden említést tenni. 

* 
A m. kir. csendőr- é3 honvédleg'énység elő

léptetési rendwereinek hasonlóságát kötelezően 
írja elő .az 1881. évi III. t.-c. 9. §-ában foglalt 
ama ,rendelkezés, hogy a m. kir. honvédaltisztek 

') Az 1918. é vi összeolUJÚ8 eliítti évekriil szólva 
nem fogjuk külön megemlíteni rt volt cs. és kir. had
sereget és a honvédséget, haTIJe(ffi csak It houvédliégről 
fogunk szólni, de la hivatkozásokat az elrész fegy verei 
il'őr6 kell érteni. 

281 

előléptetésére és rangmeghatározására fennálló 
szabályok a nl. kir. c.sendőrlegénységre nézve 
is általában mérvadók. 

Ezért a m. ikir. honvédségnél -ezen a téren 
beállott minden változást nyomon J(övet annak az 
elbirálása, hogy azt nem kell-e teljes mértékben, 
~.!tg'Y esertileg - a csendőrség különleges hely
zetére való tekintettel - több-kevesebb módosí
tással a m. kir. csendőrségre ]s kiterjeszteni. 

A csendőrlegényS'ég előléptetési :rendszeré
nek kidolg1olZlásánál mindenkor figyelembe kellett 
verund, hogy az előléptetés üteme - a lehetőség
hez képest - !kedvezőbb legyen a honvédségi
nél, méltánylással, hogy a csendőrséghez belé
pettek több-kevesebb ideig teljesítettek katonai 
szolgálatot és hogy; a csendőr altisztikar béké
benJ is felelősségtelje.s, önálló, évek hosszú során 
- évtizedeiken - át nagy fáradalmakkal és ál
landó életveszéllyel járó különleges sZIOIgálatot 
teljesít. Ezért a csendőrséghez előzetes katonai 
szolgálat teljesítése után felvettek kaitonai szol
gálati. idejének az egyes csendörségi rendfoko
zatok közötti várakozási időbe részbeni betu
dása indokolt. 

Ennek laZ e1vnek az érvényesítését meg'ál
lapíthatjuk az 1935. évi új előléptetési l'endel
keWsi8knlél is, mert az őrmesteri rendfokozat 
eléréséhez a legalább egy évi - előzetes - ka
tonai szolgálattal rendelkezöknek 7, a honvéd
ségnél szolgálatot nem teljesítetteknél pedig 
8 évi összcsendől'ségi szolgálat a követelmény. 

* 
Minden közszolgálatban rendszeresített szol

g!llati állások rang- és fizetési osztályokiba V.aJ1-

l ... k osztva. Az ezek elnyel'hetése pedig minde-
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nütt különböző feltételekhez: van kötve. Ez nem 
más mint annak az elvnek az alkalmazása, hogy 
minden rendfoko2íat olyan cél, am.elyet nem csak 
a szolgálati idő szaporításával, hanem küzdelem
mel, munkával, fokozatosan nehe2edő aJkadályol~, 
(előléptetési feltételek) legyürésével lehet elérm. 

Az előléptetés feltételei általában három 
irányúak: 

idő: várakozási idő; 
szellemi: elméleti képesítés és tanfolyamok; 
erkölcsi: a váralmzási idő alatt végzett 

munka és a tanusított viselkedés értékelése 
alapján a minősítés. 

A három előléptetési feltétel közül időnként 
a súlypont váltakozva helyeződik egyikről a 
másikra, amint azt a viszonyok megkövetelik. 

A trianoni békeszerződés életbeléptetés2 
után a honvédségnél a hosszú szolgálati köte
lezettséggel járó z30ldos kiegészítési rendszerre 
kellett áttérni. 

Ezzel akiegészítési rendsrel"változással pár 
év ala:tt megszünt a lehetősége annak, hogy a 
csendődegénysGg az 1881. lévi III. t.-c.-ke,~ ala
puló kiegészítési I'endszerének megfelelo en a 
honvédségi álta~áno.<; védkötelezettségének elege., 
tett volt tényleges honvédekből egészíttessék kl. 
Amint fogyott a világháborúban és a trianoni 
békeszerződé." érvfnybelépését közvetlen meg
előző évek alatt katonai szolgálatot teljesített 
évfolYamlokból való csendörjelentkezők száma, 
époly arányban nőtt ann3Jk a szüksé.gessé~, 
hogy a csendőrség is toborozzon katonal~ag k~
képzetlen ujoncokat és azokat katonailag IS 
maga klépezze ki. 

Ennek a csendőrségi i<iel:'édzítési rendsrer-

változásnak megfelelően a lciképz.és rendszeré.t is 
meg kellett változtatni, mert a próbacsendőrök 
karonai és c3endőri értékhanyrutlá.sánaik a ve
szélyét a k:iképzésnEik a megváltowtt kiegészítési 
rends2íerhez való idomításával kellett ellensú
lyozni. 

Ez a kérdés az 1925. évi január hó 10-én 
kelt 1120.231/eln. VI-c. 1924. sz. B. M. ren de
I'ettel nyert megoldást, amely apróbaszolgálat 
ida~artamát,a próbacsendőrök kiképresi irá
nyát és a kiképz.ési idő beosztáisát új alapoha 
f('ktette. 

A világhábor-út követő években a föld jöve
delme olyan magasra szökött, hogy a sz,ámunkra 
legalkalmasabb földművelő rétegből aránylag 
kevesen kerestek más hívatásokban s így ná
lunk is elhelyezkedést. Fokozni kellett tehát a 
hozzánJ( vonzó tényezők erejét s ez 3JZ előlépte
tési rendszerben nyilvánult meg leginikább. 

Az előléptetésne.k előbb említett háJ'om fel
tétele közül legelőször az egyes rend fokozatok 
közötti várakozási időt rövidítették meg. Ezzel 
az előléptetés üteme lett gyorsabb. Különböző 
szolgálati és költségvetési ok~ból enged'l1i kel
leit az elméleti követelményekből is, mert nem 
volt felámtható a járőrvezetöi tanfolya:m, ame
lyik a volt nagyváradi "M. kir. csendőr ~ovább
kfpző és altiszti iskolá"-Iban 1909-1912-1g mű
ködött. 

Szaporodott a rendszeresített TendfokoZ3Jtok 
száma is. El're a rangjelzési túltengésre jel
lemző, hogy míg pl. 1882-ben az altiS2Jti vizsgát 
még nem tett legénység részére cs~k a l?r~?~
csendöri és csendőri rendfokozati megjeloles 
volt rendszeresítve, addig 1920~ban - u.gy;a.n
csak az altiszti vizsgát nem .tettek részére -
már ötféle rendfol«nat volt 'ipedii': pr6b~-
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c::en~?r, csendőr, őnnooter, törzsőrmester és fö
törzsormester. 

Gyorsan, könnyeIl és sokszor lehetett elő
lépni, .aránylag igen jó és gyakran emelkedő 
illetménnyel. Az előléptetés úgyszólván teljesen 
gépiessé vált. Gyakran 4-5 évi csendőrség; 
szolgálatti idő után, már a csendől'i rerulfokozat
ban be leheltett jutni au; altiszti iskolába és a:lit 
6 hÓJlap alatt elvégezve, át lehetett ugrani egy
szerre az őrme.steri, tÖl'zsőrmesteri és a fötörzs
őrmesteri rendfokozato~at. A tiszthel~ettesi 
rendfokozatot tehát aránylag igen fiatalon el
érve, fontos veZ'ető altiszti állásba lehetetlt jutni. 

Ennek a kénYlszerszülte gyors előléptetésnek 
lett a következménye, hogy az örsök legtöbbjén, 
2-3 tiszthelyettesen kívül alig volt más rendfo
kozatú csendőr, mint törzsőrmester és főtörzsőr
mester. Csendőr és őrn1ester csak hírmondónru.l;. 
akadt itt-ott, az altiszti vizsga né!ikül elérhető 
magasabb altiszti rendfokozllltokban torlódás ál
lott be. Ezt a torlódást még fokozták az elszakí
tott területekről származó és eddigi működési 
területüket elvesztett csendőrök is. 

A csendőrjárőrök tagjai is kevés kivétellel, 
mind a járőrvezlető részére rendszeresítertJt rend
fokozatokat viselték. Megs~nt a járőrV'ezető és 
járől·társ közötti külső megkülönböztetés. Ez az 
állapot vetette fel ann.ak gondolatát, hogy,az 1895. 
évi április hó 17-én, az önálló 'szolgálat ellátására 
érdemes járőrvezetők részére először rendslZeresí
tett és a forradalmak alatt beszüntetett járör
vezetöi jelvény ismét rendszeresíttessék. Ez csak 
1928-ban következett be, ami azonban természe
tesen Jlem jelentette azt, hogy meg is szünteti a 
hibás helyzet szülőoikát, a magasabb altiszti Tend
fokozatokban való torlódás!;. Végeredményében ez 
az egészségtelen állapot az egyes altiszti rend-
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foko2íatok értékének és tekintélyének c.sőkkenté
sére vezetett. 

Ez a helyzet csele1..-vésre késztette a veze
tőséget. Vissza kellett szerezni az egyes altiszti 
rendfokozatok él'tékét, megbecsülését és régi 
fényét. A világháború és a forradalmak utáni 
átmeneti időnek véget kellett vetni. 

* 
Az 1926. évi 3. ISZámÚ CsendÖirségi Kömöny

ben köz21étett l '21.400/eln.. VI-c. 1925. számú 
"Csendőrség legénységi rendfokozat ainak meg
változtatásá"-ra vonatkozó belügyminiszteri 
körrendelet már ezt a célt .szolgálta. Ez a kör
rendelet a csendőrlegénységnek nemcsak a rend
fokozatait változtatta meg, haneJll az előlépte
tési feltételeket is újból szabályozta. Megszün
tette többek között az eddig érvényben volt gé
pies előléptetési rendszert, amennyiben .minden 
egyes rendfokozatban eltöltendő legkisebb vára
kozási idő meghatározásán felül az előző rend
fokozatban betöltött szolgálati beosztásban mu
tatott alkahnasság - a minősítés - fokától és 
a magasabb elméleti képzettség elny;erését célzó 
tanfolyaIl).ok sikeres elvégzésétől is függővé tette 
az relőléptetést. 

Ez az előléptetési rendszer már a: többször 
említett mindhárom előléptetési feltételt beállí
totta, de a kellő arányok ;még kialakíthatók nem 
voltak. 

Az őrmesteri és törzsőrmesteri rendfdkoza
tok közötti várakozási időt igen rövidre szabta, 
noha a főtörz;sőrmeSltel'Í rendfokozatot megszün
tette. Ez következményeiben azért le!tt hátrá
nyos, mert tulajdonképpen az a1tislZti vizsga 
nélkül elérhető ,addig legmagasabb altiszti rend-
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fúkozat szünt meg >; igy a torlódás üteme gyor
sult, mert az ŐI1Illester és törzsőrmester, vala
nunt a törzsőrmester és főtörzsőlmestel' közötti 
két váralkozási időszak összeolvadt, de valóban 
alig valamivel többre, mint a felére ClSÖkkent. 
Éppen ezért a törzsőrmesterek száma nem csök
kf'nt, hanem nőtt. 

Az őrmesteri rendfokozat elérésére megsza
bott legfontosabb feltételt, a járőrveretői tan
folyam siikeres elvégzését az említett rendelet 
ideiglenesen felfüggesztette, mert felállításához 
fedewt nem állott rendeLkezésre. Ez osak ké
sőbb, az 1932 március 23-án 45.316/eJn. VI-c. 
1932. szám alatt kiadott belügyminiszteni rende
lettel következett be, de azzal az eltéréssel, hogy 
átmenetileg - még ma is - a törzsőrmesteri 
rendfokozatba való előléptetés feltételét képezi. 

A fent vázolt állapot és egyéb körülmények 
lassan megérlelték a helyzeItet ahhoz, hogy a 
vezetés újabb megfontolás tárgyává tegye ~ 
csendőrlegénység előléptetésének a ikérdését. 
EIInek lett az eredmén~e az 1935. évi 5. számú 
Csendőrségi KwlÖIlyben közzétett 18.250/eln. 
VI-iC. 1935. számú "A m. kir. csendőrlegény,ség 
előléptetésére vO!Iliatlkozó rendelkeresek" címú 
bf'lügyminiszteri körrendelet. 

Ez már komoly változást jelentett úgy az 
előző, mint a m. kir. csendőrség megszervezése 
óta érvényben volt régebbi rendszerekkel szem
bem. 

Az 1882. évben érvénvben volt és ,az 1935. 
évben érvén~be lépett osendőrlegénységi előlép
tetési. rendszerek között több, kisebb-nagyobb 
különbséget és változást mutató rendszer volt 
hoSS'Zabb-rövidebb ideig érvényben. Mindezek 
léllyegükiben csak lassú és fokozatos, a minden
kori életkörülmény~kh(iz simuló w id.mulé áll.-
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máMi voltak ~ll1nak a fejlődésnek, 8Jmely az 
1935. évi új rendszerhez vezetE/: t. 

Az 1935. évi új előléptetési l'endelkezések az 
előzőkben említett előléptetéseket irányító há
rom főfeltéte~t helyesen megosztott és kiegyen
súlyozott arányban pontosan körülírt elvek és 
szabályok keretébe fogll8Jta és ezenkívül még 
több más, az egyénre és szolgálatra egyaránt igen 
fontos elvi jelentőségű kérdést is megoldot~. 

II. 

Áz lll:!:i. évi esendőrlcl:,'énységi clőléptetési rend
I'Jzer aillpclvei és fontosabb rendelkpzéspi. 

Mi~lőtt az UJ előléptetési rendelkez&·eket 
részleteiben ismertetnénk, felsoroljuk azokat a 
kiemelkedő különbségeket, amelyek az előző 
rendszerektől leginkább megkülönoo1Jtetik és 
awkataz alapvető elveket, amelyeken ez az új 
rendszer feléptilt: 

a) Az 193;;. és az 1926. évi rendszerek között 
a csapatszolgálatot teljesítőI{ állományába tar
tozókra vonatkozóan a rendfokozatok tekinteté
ben lén~eges változás nincs, de a sza.kswlgála
tosoknál már teljes mértékben megváltoztaik a 
rendfokozati elnevezések és azonkívül - mint 
látni fogjuk - számszerűleg is bővült a ré
f.zÜ!kre rendf:zeresített rendfokozatok köre. 

A két előléptetési rendszer legénységi rendfo
kO~lliti elnevezései t az I. táblázat tünteti fel; 



I. táblázat. 

Cs"pat ill "<zamvivö- ® IFegyverszaki-® PatKoló-® 

szolgálatot teljesftöK rendtokozall elnevezései ® 
Próbacsendör 

!e~yvel szaki- patkolómester-
Csendőr jelölt csendőr Jelölt csendőr 

® ® 
!eg~verszaki- patkoló-

örmeoter őrmester 
Őrmester (Iegyverszaki- fpatkl/ló al-

almesterJ ®® mester) ® ® 

szám' ivó-
!~gyver szak,- patkoló-törzs-
től ZBOrmester örrnes.ter 

Törzsőrmester törzsörmester (fegyversz»ki (patkolo· 
® nlesler ®® mester) ® ® 

Törzsörmester 
I vizol!ázott ,3) 

szám'i'ö- re~yverszaki- patKolÓ-
Tiszthelyettes liszlhelyettes liszlhelyeltes tiszl~e" ettes 

gazdászati- {fegyv.·rszaKi- (patkoló-ev tiszthelyet,es) lőmester lőmester) 

számvivő- legyverszH ki- palkoJo-I Alhadnagy alhHdna"y HJbaonal!'v HJhadnagy 

ill A <:Sapatszolgálatot teljesítők ál~ománya: gya; 
logo. lovas- és métoros-álIományra oszllk: -!\ ?>,:OIUOZO 
alakul a tokhoz beosztottak részére - a radlOtavaászo
kat is beleértveo - külön r·e.ndfokozali elnevezések nem 
re:ndszeoresíttettck. Az irodai s'lJo,lgálatot teljesítő iro
dai seO'éd:mun.kások rendfokozatai azonosak a csapat-
szolgáJúitot teljesítőkéveL .. • . • . _ 

(2) A s"akszolgálatosak S"Loheh megszol1tmlana.l. a 
s71akcsoport megjelölését mellözl!i kel,]. azt CBa.k uas
belli érintkezésnél kell b aS'l:nálm. 
~ Szakvimgát tett csendőr nyilvántfll.'tás s2<eompont

jából történt megkülö.nbö.ztet~e. egyébként csak a 
.. c'Sendőx " elne,'ezés baszna,lbalo. _ . 

® A zárójelben írt eLoeovezé"ek az 1926. eVl rend· 
szer swrinti elnevezésok. . . 

® Az örsllara.ncsnokk~pző iBkola elvégz~seo utaD! 
megkülönböztetés. Csak lrásb811 baszná.lbato .. 

® Számvívö altiszti ta!,f()~y~~ .elvég.zése. llletveo a 
lI:oakvizsga leotéoole és az atmmosltés u~an. . ev A kivételesen tiszthelyettessé kmevooettek re
uére megkülönbö1lootő rendfokozati elneve'lAÍS .nincs 
l'ends7!&1"eSí t vo. . 

® A szakvi'lJSgiit tett. de a szakszolg'álaiot lcIJes]
tök állományába még át nem mLuö,;;ített és .. át n'3m 
helyezettek a "jeolölt"-ek r.yilviintart:.usba. keruInek. 

28f) 

h) Az 1935. eVl előléptetési rendelkezés a 
pr:óbacsendőrök rendfokozati jelzéseit is módosí
totta. Tekintet nélkül ana, hogy a pl'óbacsend
őrnek a honvédségllél volt-e és milyen rendfOlko
zata, egységesen, mi'l1den próbaswlgálrutot telje
sítő legénységi áUemányú ' egyén l1és:zére tizedes i 
rendfokozatbrun határoma . meg. A csendőrségi 
próbaszolgálatból elbocsátottak a csendőr.séghez 
történJt belépésük előtt vi.selt rendfdkozaJtukba 
helyeztetnek vissza, kivéve ha ,az elbocsátást a 
lefokozás kimondásával egyiitt rendelték eL 

e) Az öl'sparal1lcsnokképző iskolát végzett 
törzsőrmesterek részére is - mint eddig a végle
gesen és ideiglenesen kinevezeÍlt szakasz-, őr&
és különítményparancsnokok részére volt - meg
különböztető jelzést rendszeresített, éspedig 
mint az előbb felsorolt parancsnokolrnál: a zub
bonygallér mindkét oldalán, a hajtókán. vi
selendő 1-1 koro!ll.ás dombornyomás ú hoonályo
san .ezüstözö(,t fómgombot azzal, hogy a "törzs
őrmester (vizsgázott) ", mivel a gombjelzés fő
h."'ént a rendfokozati jelzéshez simul, csak .a. zuh
bonyán viselheti ezt, míg a többi - fe1storoltaJk 
- parancsnoki jelvén~ként a köpenyük hajtóká
j án is viselik. 

Ezenfelül az örsparanosnokképző iskolát 
végzett töx'Zsőrmestel'ek (vizsgáwttak) kaJapjára 
- szintén a nem vizsgázottaktól való megkülön
böztetés végett - ugyanaz a zsiil1ór van rendsze
resítve, mint a tiszthelyettesek részére. 

A gomb, mint mtgkülönböztet<í jelzés, nem 
új dolog a csendőrségnél. 1913-han találikozunk 
vele először: az önálló örs-, különítmény- és já
rásparancsiI1okok számára kis lapos gomb a 2'JUb
hODY;- és dolmánygallérra parz.ncslloki jelvényül 
volt l'endszeresítve. 

19 
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Az örsparancsnokképző iskolát végzettek ré
szére megkülönböztető elnevezés adományozása 
szintén nem volt ismeretlen a csendőrségnél, mert 
már 1901-ben az altiszti vizsgát sikeresen letett 
csendőröket és csendőr címzetes örsvezetőket 
"címzetes örsvez;ető II-od altisz;t" kifejezéseI je
lölték meg az altiszti Vizsgát még le nem tett 
.. csendőr címzetes örsvezető"-től való meg1külön
böztetés végett. A világháború alatt, 1916-ban 
a rendszeresített "alőrmester"-i lleoof()lkozatba~~ 
is megkülönböztettek "alőrmester"-t és altiszti 
vizsgát már letett "vizsgázott alőI1mester"4t. 
Külső megkülönböztető jelzést azonban egyik 
esetben sem rendszeresítetteik. 

A "törzsőrmest.er (vizsgázott)" elnevezést 
még az 1935. évi előléptetési rendelkezések ki
adása előtt 1933-ban "vizsgázott-törzsőrmester" 
formájában reooszeresítették, amikor - az új 
rendszerre való átmenet céljából - az örs pa
rancsnokképzőiskolát vég2ietteknek a vizsga: után 
t.iszthelyettessé való azonnali előléptetése meg
szűnt. 

d) Mint teljesen új dolgot említhetjük meg 
a "csendőr~gi toborzási évfolyam" fogalmának 
a be'VezetéEét. 

Az eddigi gyakorlat majdnem m~ndig az 
volt, hogy mindenkinél - míg l'all1gosztályba 
nem sorolt havidíjas nem lett -, "a csendőrség
hez való belépés napjá"-t vették alapul a további 
előMptetéseknél. így a legkülönbözőbb rang
nap"-ok léteztek és az év minden napján tÖrtén
hetett legénY3égi előléptetés. 

Ezt az állapotot az 1935. évi új előléptetési 
rendsrer meg~ziin,tette, mer~ mindenildt csendőr
ségi toborzási évfolyamba sorolt be, éspedig az 
egy- és ugyanazon 111aptári évben a csendőrSléghez 
belépettek egy- és ugyanazon csendőrségi tobor
zási évfolyumba tartoznak. 

2. 

Ezzel párhuzamos rendelkezés, hogy a csend
őrlegénységnél évente csak kétszer van előlépte
tés: május és november hó l-én. így az egy:es 
előléptetési évfolyamokon belűl csa'k kétféle rang
nap lesz, de az ugyanazon toborzási évfolyamba 
tartozók - aszerint, hogy az egyes rendfokoz.a
tok elérhetéséhez fűzöct feltételeiknek milyen 
fokban feleltek meg - ugyanazOJ1 rendfokozat
ban is különböző rangnapot nyerhetnek, illetve 
különböző előléptetési időszakba kerülmek előlép
tetésre. 

Addig, míg az 1935. évi rendelkezések alap
ján mindenki egyszer elő nem lép, átmenetileg 
továbbra is megmaradnak az egyes évfolyamokon 
belül a. különböző rangnapok. Erről később még 
bővebben fogunk szólni. 

A próbacsendőrneik csendőrré törtfu1ő végle
gesítése nem előléptetés, tehát a próbacsendőrök 
jövőben i:s a próbaszolgálatuk utoLsó napját kö
vető nappal véglegesíttetnek, de mint csendőrök 
rangnapot nem kapnak, májusi és novemberi elő
léptetési időszakokra való megosztása csak az 
őrmesteri rendfokozatba való előléptetésnél tör
ténik meg. 

Az egyes ('sendőrségi tobol'zúsi évfolyamok
nak az előléptetéseknél a ikét előléptetési idősro.k
ra való megosztásánál döntö tényező - az eg·yéb 
előléptetési felLétel mellett - az elvégzett jár
őrvezetői tanfolyam öss'lleredményének fokozata. 

Az átmeneti idő alatt, az előléptetési idősza
kokra való megosztásnál, az örsparancsnokképző 
iskolát nem végzetteknél, - az oly toborzási évfo
lya;molrnál. melyek járőrvezetöi tanfolyamba való 
vezénylésre sorba nem kerültek - az előléptetést 
megelőző legutolsó évben nyert minősítés foka 
a mérvadó, az örsparancsnÜ1kl~épző iskolát végz.et
teknél pedig a tarnulmányi eredmény. (Lásd: D) 
melléklet ej tábláza,tát). 

lY' 



A tamlÍolyamok átlagon felüli C'edménnyel 
való elvégzésének az elő}éptetésnél va,ló jutalma
zása a csendőrségnél nem új dolog, rnert már 
:l.913-ban. a nagyváradi "Országos m. kir. 
Csendőriskola" megnyitásakor kimondották, hogy 
az altiszti iskolát "jeles'· és "jó" eredménnyel 
végzettek "címzetes őrmester II-od altiszt"-té, 
az elégsé-ges os'Z.tályzatúak pedig "címzetes Öl\S'
vezető II-od alt.is.7Jt"-té léptethetők elő. 

e) Az 1935. évi előléptetési rendelkezések 
a "gazdászati tiszthelyettes"-i elnevezés helyett 
a honvédségnél is használt "számvivő"-i új elne
vezést rendszel'esítette éspedig hároon rendfoko
zatban : száJmvivő-törzsőrmester, számviv&-tiszt
helyettes és számvivő-alhadnagy. 

A számvivői szakszolgálatot tcljesitő csend
őraltisztek elneveoose is sok változáson ment már 
keresztül a m. kir. csendőrség felállítása óta. 

Az 1881. évben, :li m. kir. csendőrség felállí
tásakor kiadott első "Szervezeti és szoll/úlali uta
sítás" még nem ismerte a számvevői szakszolgá
latot teljesítő altisztek külön állományát, mert 
osak a központi szervekbez, a "csendőrparancs
nokság"-ok: (a mai kerületi parancsnokJs;itgok) 
törzséhez és a szárny- (mai osztály) parancs
nokságokboz "számviteli teendők vég2lésére be
owtott altiszt"-ekről, illletvc "szárny-számvevők"
ről ,és "törzs-ir::Jdai segédmunkás"-okról tesz em
lítést. Csruk 1895-ben rendszeresítették a szám
vivői, stb. szolgálatot teljesítő altisztek "lzámára 
"csendőr-töl'mőrmester"-i rendfokoZlatot. 

Ez a l'tÍgi csendőr-tör2lSőrmesteri rendfoko
zat egyáltalában nem hasonlítható össze aJ csend
őrségnél a hábo.rú után keletkezett és ma is létező 
csendőr-törzsőrrrnesteri rendfokoza.ttal, mert az 
eredeti csendőrtörzsőrmesteri rendfokozat 
mint az 1895-ben létezett legmagasabb csendőr
altiszti l'endfokozat - az őrmester elé sorolt és 

293 

ott is maradt, míg 1904-ben a csendöraltiszti 
(örs- és különítmény-) parancsnok.ságok fölé ma
gasabb altiszti p,arancsnokot, az akkor rendsze
resített "járásőrmester"-i rendfoko2lattal bíró 
csendőraltisztet helyezték, aki a számvivői szak
szolgálatot végző csendőrtörzsőrmester elé sorolt. 
Mindkettő rangosztályba nem sorolt havidíjas volt. 

Az 1909-ben ki,adott "Cs-ll/b" jelzésű 
"Szervi határozrlLányok a m . ki7·. csendőrJzám
tanácsosok, csendőrszámvivő tisztek, a csendo'r
számvivő tisztJLelyettesek és csendőrtörzsőrmeste
Tele szál1í'tára" című szolgálati könyv jnré7j{edett 
a különböző csendőrségi szerveknél rendszeresí
tett írnoki, segédmunikási és mŰ'll1c.,teri teendők 
elvégzésére hivatott "csendőrwrzsőrmester" szol
gálati viszon~áról és egyéb személyi szabál~airól. 

A törzsőrmesteri ,kinevezés előtt cs·endőrtörzs
örmesteri vizsgát kellett letenni, amelynek [,Z 

,anyagát és lefolyását az diibt) említett utr.sítás 
részletesen előírja . :\. t~l'",.;ijrmestcri \,izsgát si
kerrel letett altisztekClt, mint "törzsőmnester
jelölt"-e1ret előjegyzésbe vették és csaik: később -
az üresedés arányában - lépi;,ek elő törzsőrmes
terré. 

A világháború után" 1920. január l-ével, a 
számvevői sZaJkszolgálatot teljesítő altlsztek ré
szére is új, éspedig az 1., 2. és 3. osztályú gazdá
szati tisz1Jhelyettesi rend fokozatokat rendszeresít
tették. Majd az 1926. évi csendőrlegénységi elő
léptetési renKlelkeres - a csapa.tszolgálatút tE'l
jesítő a~tj,sztek rend fokozatainak megváltoztatása
val összhangban - a gazdászati tiszthelye1ltesek 
három osztályba való sorolását megszŰ1lltette és 
így számukra csalk: egyféle : a "gazdászati-tiszt
helyettes"-i rendfokozat maradt meg. 

Az 1927. évben kiadott 120.754/eln. VI-c. 
1927. számú bE11ügyminiszteri körrendelet a gaz-
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dászati~tiszthelyettesi rendfokozat mellett, a 
gaooászati tiszthelYelbtesi vizsgát tett ör.mestere
ket és törzsőrmestereket "gazdászati-tiszthelyet
tes-jelölt" névvel különböztette meg és mint ré· 
gebben a ISzámvivői munkát végző törzsfumesteri 
vizsgát tett altiszteket, központi előjegyzésbe 
yette. 

Az 1935. évi új legénységi előléptetési rend
= nemcsaLl{ a számvivő i szakszolgálatot végző 
aJtiJ5Ztek, hanem az összes szaikszolgálatot telje
sítő csendőmltisz.telk számára is megnyitotta a 
legmaga.sabb altiszti rendfokozatot : számvivő-, 
fegyvtel'szaki- és partkolóalhadnagyi rendfoko
za.rtot. 

A felsoroltakon ldvül az irodai segédmunká
sok és a rádióállomásvezetöi vizsgát tett rádió
távírász szolgálatra beosztottak is elérhetik majd 
az alhadnagyi rendfokozatot, ha a számukra 
rendszeresített alhadnagyi vizsgát sikerrel letet
ték és az egyéb feltételekn€lk is megfelelnek. 

Ezzel kapcso~ato:s ,a 18.691feln. VI-c. 1935. 
számú belü,gyIDiniszteri kÖI'l'endelet is, amelyik 
az alhadnagyi viZJSga tJananyag~t .szakszolgálarton
kint csoportosítja és ezzel lehetővé 'teszi, hogy 
elsösorbam mindenki ta maga szűkebb hiy;aJtásából 
is vizsgázzék. 

Termés:oetes, hogy a fent leírt in~edés 
nem reveszthette szem elől, hogya csapatszolgála
tot teljesítő tiszthelyetteseknek elsőbbséget bizto
sítson, mert -mintkésöbb látni fogjuk- ewk az 
előléptetésnél megelőzik a szak- és rádió-távírász 
szolgálatot teljesítő, valamint az előírt örsszolgá
la ttal nem l'C'lldelikez.ő irodai segédmunkás évfo
lyamtársaikat. ÁltaJában az egész előléptetési 
rendszeren végigvonul a csapattsrolgálatot telj e
sítők elsőbbsége, ami egyértelmű a csapatsrolgá
lat elsőbbségével, ami nem szorul indokolásra. 
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Elég aJlnyi, hogy a csapat látja el a közbizton
sági szolgálat nehezét és léJlyegét, minden más 
csak kisegítő tevékenységet végez. 

Az 1935. évi legénységi előléptetési rendelke
zés a szakszolgálatma való átminősíthetés idejét 
és kérdését is részletesen körülírja. Erről majd 
később, az egyes rendfokozatoooéJlti ismertetés
nél bővebben lesz szó. 

Ezenkívül az 1935. évi új előléptetési ren
delkezés a szakszolgálatot teljesítők egyenruhá
zata és felszerelése terén is változást idézett elő, 
amennyiben a patkolómesteri szakszolgálatot tel
jesítők részére a lovas-, a többi szakszolgálatot tel
jesítők !Számára pedig la gyalogcsendőr számára 
előírt ruházaJtort és felszerelést l'endszeresítette. 
Ez elsősorban a hajtóka színJében el'edmémyezett 
egyöntetüséget. Ma már a cserdőmegény:ségnél 
awnos a hajtóka. 

f) Az 19:35. évi új előléptet' i rendelkezés 
a csa-patsmlgálatot teljesítő legénységnJek az 
örsön kívüli alkalmazhatását is szigorúan körül
írja. Az e tekintetben követett alapelv az, hogy 
mindenkit - lehetőleg - ott kell a1Ikalmazni, 
ahová a rendfokoza.i"a és a csentdörségi képzett
sége, esetleg egyéb különleges kiképzése, valamint 
a kor:v és az egészségi áUaporta hivatott á teszi. 
Senkit sem szabad - alapos indok és szü~ség nél
kül - elvonni hivatása szerinti munkaköréből. 

g) Egy régi óhajt valósított meg az az újí
tás is, hogy azok - az egyébként érdemes és 
derék - törzsőI1mesterek, akik az örsparancsnok
képző iskolába nem juthattak be, illetve azt el 
nem végezhettélk, bizonyos - később részletezendő 
- feltételek fennforgása esetéJl, kivételesen tis.z.t
helyettesekké léptethetők elő. A hosszabb csend
örségi szolgálattal rendelkező, altiszti-iskolát nem 
végzetteknek a becsülettel teljesített hosszú szol-
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gálati idő jutalmául adományozott magasabb 
rendfokomt egyébként nem új dolog a csendőr
ségnél, mert az a:ltiszti vizsgát nem tett, tire
desi rendfokozatot viselt csendőrökneJk aszaikasz
vezetői rondfokoz,atnak megfelelö r~'lgjeIZLést vi
selő "csendőrörsvezető"-i cím aldományozása már 
1903-ban lehetséges volt azoknál, aildk a ikatona
ságnál és a csendőrséglllél összesen 10 évet tény
leg szolgáltak és jól voltak minősítve. Majd 
1904-ben eZ odamódosult, hogy már 5 évi tényleges 
csendőrségi szolgálat és jó minősültség is ele
gendő volt. 

A most meghonosítoút "Idvételes" előléptetési 
lehetőség les a régi, magasabb rendfokozati cím 
adományozása között az a főkülönbség, hogy 
most nemcsak a címet, hanem a való s á,g"os, tehát 
a magasabb metményekkel is járó tiszthely:ettesi 
előléptetést lehet elémi. Ezek 31 kivételesen tiszt
helyettessé elöléptetettekaz alhadnagyi rendfo
kozatot már nem érhetik el. 

h) Az 1935. évi új legénységi előléptetési 
rE'.:nds-óer a csendőrségihez való belépés előtt telje
sített l<,atonai nolgálati időt nemcsak a már em
lített módon, az előléptetés ütemébe való közve
tett beszámítással egyensúlypzza, hanem előnyt 
ad még azáltal is, hogy a hosszabb kirutonai szol
gálati idővel re!ndelkezők az örsparancsnokképző
i~olába is előbb jelentkezhetnek. A jelentkezésr~ 
felszólított legfiatal>abb évfolyamba tartoQ;ólroJt 
két évvel azok előzhetik meg, akik a honvédség
nél legalább négy évig és E'gy évvel pedig arok, 
akik 2-4 évig S'Zolgáltak ténylegesen. 

i) Az előléptetési jogkör illetékessége S1JalI1-
pontj ából is ellJéiro az 1935. évi új előléptetési 
l~ndszer a régiektöl, amennYIben az összes rang
sorolt altiszbeknek, tehát az őrspara.:ncsnokképző
iskolát végzett őrmestereknek törzsőrmestJerré, 
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valamiint a tilSzthEdyettesi és alhadnagyi előlépte
tés jogit a belügy;mi:niszter úr (VI-c. osztály út
ján) magának tartotta fenn. Ez a magasabb al
tiszti rendfokozatnak különös súlyt ad és abban 
leli indokát, hogy most m ár az összes örspararrtcs
nokképző iskolát végzett altisztek és aszakszol
gálatos tiszthelyel;esek és alhadnagyok is közpon~ 
tilag ve~etett úrs~ágos r,aJlgsorba sorolnak, elne
vezésük: "rang1sorolt altiszt". 

A rangsorolás és rangmeghal~ározás tekin
tetében is poDJtos támpontokat nyujtantak az 
1935., évi új előléptetési rendelkezések 8. és 9., az 
átmeneti időre pedig az ad. 8. pontjai. 

A rang-sorolásnál az ös:szes csapatszolgá
latot teljesítőket - a különleges beosztásban 
lévőket ilS beleértve - együtJtesen, az összes szak
szolgálatot teljesítöket pedig szakJSzolgálati cso
portok szerint külön-külön rangsorolja és tartja 
nyilván a belügyminiszter úr (VI----e. osztály út
ján). A nem :rangsorolt szakvizsgát letett és át
minősített szakszolgálatot teljesítőket (pl. szám- . 
vivőtörzsőrmester, stb.) csupán nyilvántartási 
~zempontból .kezelik központilag. 

A rangsorolás különféle lehetőségeit az 
egyes rendfokozatokra vonatkozó ismeritetések 
keretein belül fogjuk felsorolni. 

Az örsparancsnokképzőisikolát nem végzett 
legénység - a más alapon rangsoroltakon kívül 
- nincs rangsorolva, ha esetleg szükség lenne 
az egy:Ináslközötti rangviszony vagy rangelsőbbség 
meghatározására, az esetenkint az előléptetési 
l'f;ndelkezés 9. pontjában részletezett eljárás sze
rint történik Erről ke; szólunk még később. 

Az örsparancsnokképző iskolát végzett ,al
tisztek rang-sorolásának alapját az ől1spaJrancs
nokképzőiskola dvégzésének ideje (Sorolási évfo
lyam) és az ott nyert rangszám adja. 
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Az összes őrspuTancsnokképző (hasonló) is
kolá.t végzett aLtisztek ol'szágos rangsorba való 
sorolása szintén régi óhajt valósított meg. 
U gyanis eddig - a szakaszparancsnokokat és 
szakaszparancsnokjelöltetket, valmint a régi 
csendőrtörzsőrmestereket és járásőrmestereket iki
véve- az altiszteket minden kerület a saját ál
lományán belül rangsorol ta. 

Az 1909-ben kiadott és már említett "C~ 
ll-b" jelzésű utasibásban fog'laltaktól elbekintve, 
az 1903-ban kiadott "Gs---18" jelzésű "Utasítás 
a m. kir. csendőrjárásőrmesterek számára" címü 
szolgálati könyv vezette be legelőször a csendőr
&égnél a csapwtszolgálatot teljesítő altisZltek kö~ 
zül a járásörmestel'ek és a járásőrmesterjelöltek 
közponrti nyilvántartását és országos Tangsoro
lását. A többi legénységet csak a saját kerülete 
tartotta nyilván. És mivel minden kerület 
a saját rendszeresített létszámában beállott 
hiány. szerint léptethetett elő, gy~ran elő
fordult, hogy a c.sendőrséghez ugyanazon a 
napOJl belépett és az altiszti vizsgát is ugyan
azon a na,pon lebett csendőrök közül egyesek évek
kel előbb léphettek elő tisztán azért, mert anlllál 
a kerületnél, ahol szolgálatot teljesí1Jettek, a lét
számviszonyok - az előléptetés szempontjából -
kedvezőek volrtak. Ez ,arra vezetett, hogy sok 
csendőr leszereLt az egyjk ikel'Ületnél és fels7ie
relt a másiknál, hogy ott jobban bo1doguljon, 
illetve kihasználja az ottani pillanatJlyi jobb elő
léptetési lehetőséget. így sokan, anélkül, hogy 
egyénileg okot adtak volna rá, hátrányt s7iellved-' 
tek, míg mások pedig minden külön érdem nél
kül előnyhöz jutottak. 

j) Az 1935. évi előléptetési rendelikezés az 
egyes rendfokozatokban eltöltendő várakozási időt 
az 1926. évi rendszerhez viszonyítva meghosszab-
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bította s ezzel az előléptetés ütemét meglassí
totta. Ennek ellenében, mint már az előzőekben 
is kifejtettük, ~zámos és lényeges előnyt jelentő 
módosítást is életbeléptetett. 

Ha a mostani várakozási időket a világhá
horú előtti évek gyakorlatához hasonlítjuk, alig 
lehet a várakozási idő meghosszabbításáról be
szélni. Kitüniik ez, ha a most életbf'léptetett 1935. 
évi rend~zel-t nemcsak a megelőző 1926. évivel, 
hanem ,a régebbi ren d szerekkel is összehasonlít
juk. Pl. a'z 1882-1904-ig létezett · legmagasabb 
altismi, - a valóságos őrmesteri - rendfokozat 
eJéréséhez legalább 20 évi ö.o,szcsendőr&égi, szol
gálat volt szükséges. míg az ő1'SparancSIllOlkkéoző
iskolát végzett ,.törzsőrmester (vizsgázott)" a 
mai viszonyo];: mellett a tiszthelyettesi rendfoko
za;t - ha a rends7ieresített. létszámban beállott 
fogyaték Jehest5vé teszi - 17-19 évi csendőrségi 
szolgálat után már elénheti. 

Ezzel a k>érdé.'liscl kapcsolatosan meg kell 
még említenünk az 1926. és 1935. év előtti, vala
mint az ,ezek utáni rendszerek közötti ama fő
különbséget, hogy régebben az előlépt€ltésekhez 
- majdnem kivétel nélkül - összcsendőrségi 
szolgálati időben volt ikifej-ezve a követelmény. 
Ennek köve'tl<ezményeként a régi gyakorlat sze
rint az ~lőléptetés'!lél történt mellőzés idővel el
enyészhetett, míg a most érvényben lévő rendszer 
mellett a mellőzés következményében végig kíséri 
a csendőrt az egész szolgálati életében. Kivételt 
képeznek az őrsparancsnokképzőiskolát végzet
tek, - amennyiben őket az őrsparanscnokképző
iskola elvégzése előtt érné amellőzés -, mert 
öket a rtanulmányi eredmény alapján rangsorol
ják és a további előléptetésUk ennek sorrendjében 
tijrténik, 
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Már szóltunk arról, milyen káros volt kü
lönböző srLempcmtokból, de első,sorban az rulti~i 
rendfokozat értéke és tekintélye szempontjából a 
világháborút követő évek alatti kényszerhelyzet
szülte gyorsütemű, smte szédítő iramot vett elő
léptetési rendszer. Ha a régebbi, a világháború t 
megelőző évtizedek alatti előléptetési rendsrereket 
vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy azoknál az ak
kor létező legmagaJSabb al<tiszti, a valóságos őr
mesteri rendfOlkozat kivételével, - amiJt pgyéb 
feltételektöl eltekintve, Iegalább 20 évi öSS2Jcsend
&riSégi szolgálati év után lehetett elérni -, sehol 
sem volt haJtározottan kimondva, hogy az egyes 
rendfokozatokat hány tényleges csendőrségj. ,szol
gálati év után lehet elérni. Csak itt-ott fede7Jhew 
fel erre vonatkozólag egy-egy alapul szolgáló 
szám. Akkor ugyan~s csak általánosságbaJIl mozgó 
keretrendelkezések voltak. 

Az őrsparancsnOikképző (alltiszti) iSkolát 
végzett altisztek előléptetése mindig a részükre 
rendszeresített rendfokozatokr.a eső létszámban 
beállott fogyart;éiktól volt függővé téve s ezért a 
vál1akozási idő években pontosan sehol sem volt 
megálLapítva. Az 1935. évi rendszer is megtar
totta e tekintetben az eddigi gyakorlatot. 

A'l. örspal'ancsnokképzőiskolát nem végzett le
génység elöléptetésénlél a viIágháborút követő 
előléptetéSi rendszel'eknél már pon rosan meg volt 
határozva, hogy az egyes rendfokozatokat hány 
évi összcsendőrségi szolgálaJti idő után, illetve az 
egyes rendfokozatokban eltöltendő hány évi vá
rakoz~ idő után lehet elérni. Ezt a II. táblá
~at szemléltetöen tÜ'IlrtJeti fel; 

II táblázat 301 
Az őrsparaDcsnokképz6 (hasonló) iskolát nem végzettek 

részére rendszeresített rendfokozatok 

a VilágbábO-! az 1920 laz 1926
1 

az 1935 

megnevezése 
rút követő é v i 

előléptetési rendszer mellett hány betöltött 
csendőrségi szolgálati év után érhető el: 

Csendőr 12 havi pr6 baszolgálat 18 havI próba-
szotgálat 

ÖrmeEter 6 6 

! 

4@ 7@ 
--

Törzsőrmester 12 9 7@ 13 ® 
Főtörzs-

18 CD 12 I - -(2) őrme.ter 

" " m A vüaghaborut koveto eloléptetésl rendszernel 
a főtö~sőrmesteri ren(\foko'hatnak ·az akkod tiszt
helyettesi rendfokozat felelt meg, mert az altiszti VIZS
gát tett altiszt~k rés"ére külön díszes rangjelzést és 
négyféle tisztviselői rendfokozatot rends-zeresítettek, 
amelyeket a rendszeresített létszámon belül %-os 
arányban töltöttek be. 

' 2 Azoknál, akik legalább 1 évi katonai szolgálat
tal nem rendelkezr.ek, a várakozási idii ogy évvel több. 

:3 A 24 évi csendőrségi swlgálati idővel ·renoelke
zők ~ kivételesen a tilS-zthelyettesi rendfokozatot is el
órhetik. 

Ha a táblázatban feltűntetett négy előlépte
tési rend<szert összehasonlít juk, megálla-píthatjul{, 
hogy a várakozási idő az 1935. évi l'endszernél 
nem hátrányoS'ább, mim 3Z előző rendszereknél. 
Feltűnő, hogy az 1935. évi rendszer éppen a leg
bőkezűbbnek hitt háborúutáni rendszerrel majd
nem megegyezik. Az 1926. !Wi rendszernél mutat
kozó előny nil: akkor megszüntetett főwrzsőrmes
teri rendfokozat várakozási idejének elhagyása 
folytán á!lott elő, aminek hatása a már sokat em
lített egyes rendfoJrozatokbani torlódás további 
növekedésében nyilvánult meg. ~:zjt szemléltctöleg 
tárja elénk a pécsi keTületnek 1927. és 193!. 
évi létszámkimut<IJtásából készült III. táblá71at; 



III. táblázat. 
Az örsparancsnokképző iskolát nem végzett altisztek 

k ö z ü I 

IL csendőrök a. őrmesterek a törzsőrmestereJr 

~ ö 
.., 
ö 

..,0' létszáma 1921. ..... ~~ létszáma 1927. ;t!~~ létszáma 1927. 
~",N 

ö~~~ ol o bI:lOO.1:: évi viszonyok· évi viszonyok- ~~:~~ évi viszonyok· 
El ~ §:~ ~ hoz mértpn 

po. =:0 I=l 
hoz mérten hoz mérten "" ol ':'~~-Q ~f~S ~~~~ N 

~ElE~ 
ol ol 

~ 

I 
El bány °/o-kal El o-~i~ hány % ·kal El ~~~~ hány °/o-kal 
.~ ~~~E "" '" ~ r2 ~1=l:p2 " ~=:p~ 

> :§l ~~d~ I ~ ~d~~ I 
2 :gdd~ I "" 'o apadt nőtt apadt nőtt ~ apadt nőtt 

I I I I I I 
, 

I 
1927 BG7 515 59- 5 % - -- 15i 18 % - - 195 22-5 °'0 - --

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

193_1 70S 112 16 0/o - 43-5 - 305 43 0/0 - + 25 291 41 % - + 18-5 
% lj % (lJ 0/0 II l [ 

I I I I 
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Ebből a t áblázwtból megállapíthatjuk, hogy 
az 1926. ,évi rendszer életbelépése után már négy 
évre milyen nagyarányú eltolódás állott elő az 
őrsparancsnoképzőiskolát nem végzett altisztek 
arányszámánál. 

Az 1935. évi rendszer ez,t az eltolódást a 
szolgálat ér dekének megfelelő arányban óhajtja 
kiegyensúlyozni. Azt, hogy ezt az új rendszer el 
is fogja érni, dgazolj.a, a budapesti kerü1etnek 
19216-'35. évek (december 31-i állapotok szerint) 
léts'zámkimutatásaiból szerlmsztett IV. t.áblázat : 

IV táblázat 
A. örsparancsnokképző iskolát nem végzett altisztek I k ö z ü I 

a csendőrök az őrmesterek 
a lörzs-

őrmesterek 

"o "& 
-~~ ... , ... 8~ - o " o' ~ ~~ '" ö~~~ ö~~.!sd 

,~ :> 1=: :0 ~ ;;.. ~:O ~ :> gr:o g 
~~~S ~~~S d d.!:t::~ 

?;l '" ol ol 6 '- cu 8 
.a; 8 a-S--ro ,~ =-8"." ~ o- E~ 'd 

~ 
<Il !l)~N ",,,,N ~ ~E 2 ~ ~ ~·O~ B ~~ '= .5 ~ > ~ ~Q;$C3~ ~C:S~~ :§ ~d ~ ~ 'fil 'o ~ 

1926 ' 19 '~ ~1_5_4_ ~I~ ~I~ 1927. »43 463 50 270 I 28 210 22 ----- - 1----
1928, 88U 359 40'5 317 35'5 213 24 ---- ------ - -----------
1929. ,U40 253 27 415 44 272 28 -- - - - - - --I- - ----- ---
1930. 843 158 18'5 392 46'5 293 :{5 
-- - --- ---I- - ----- ---

1931. 1003 230 23 378 37-5 395 39'5 
---

19,32. 1013 212 21 346 34 455 45 

1933. 835 208 25'5 253 31 :374 43'5 - - - - - - I-
1954, 832 264 32 226 _2_8_1~ 40 

1935' 819 314 38 191 24 314 38 

* Az 1935, é VI november hó l -i előléptetések utáni állapot 
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A táblázat alapján fJgyelemmel kísérhető 
az W26. évi előléptetési rendszer életbelépését 
közvetlenül követő évtől a mai napig az őrspa
rancsnokképzőiskolát nem végzett altisztek % -os 
megoszlásának aránya és ingadozása, va:amint az 
1935. rendszerre zökkenés nélkül való átmenet ér

.~leké~ ., ~ár J~33 január 1. óta meglassított 
utemu eloleptetésI rendszer kíegyenlítő hatása. 

Azonftlül, hogy az 1935. évi rendszer a nem 
r.angsorolt csapataitisztek részére az egyes rend
fokozatolkball1 el töLtendő legkisebb váralwzási 
időt és a szakswlgálatot teljesítőknek, v,alamint 
acsapartszolgálatot teljesítőnek számító rádió
távirászoknak a tiszthelyettesi és az alhadnagyi 
rendfokozatok elérhetéséhez szükséges összcsend
őr~gi szolgálati időt is pontosan meghatározta, 
a tényleges szolgálatban tölthető maximális 41{) 
évi összszolgálati időt is arányos an osztja szét az 
egyes rendfokOl~atok között. A jövőben nem for
dulhat elő, hogy a 7-8 évi összcsendőrségi szo:
gálati idő után elért törzsőrmesteri rendfokozat
ban az őrsparancsnokképzőiskolába be nem ju
tottak, esetleg 20--25 évet töltsenek a további 
el,ől~pés, minden ~eménye nélkü!. Ennek megeiő
zeset celozta az IS, hogy az őrsparancsnok.képző
iskolát nem végzett derék öreg s2Jolgák előtt Íls 
megnyilt a valóságos tis2Jthelyettesi il'endfoko!Zat. 

!'>--Z 1~35. évi rel!1ds.zer méhányosságból mér
legelI azt IS, hogy ,a meghosszabbított várakozási 
idő életbeléptetésével az egyes rendfokozatoknál 
több évi ür keletkeznék, ha minden átmenet nél
kül lépne életbe az új rendszer. Egyrészt hogy 
ezt e1keriiljük, másré~t, hogy az előző 1926. évi 
rendszer szerinti feltételeknek, már megfelelteJ{ 
és előléptetésre is soronlévők, vagy rövidesen 
liiorra kerülők, a hosszabb vál'akozási idő és a fo
kozottabb minősítési követelmények dacára is az 
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új követelmények teljes e~érése előtt is már fo
kozatosan előléptethetők legyenek, több évre ter
jedő átmeneti időszakot határozott meg, amely 
évek alatt a régi rendszerről fokozatosan kell 
áttérni az újra. amit az összes rendfokoz·atoknál 
az előléptetési rendelkezések D) melléklet a) táb
lázata szerint csak 1942. évre szándékozik teljes 
mértékben elérni. 

k) Az 1935. évi rendszer az előléptetés egyik 
lő követelményét, az egyes rendfokozatokban 
megkövetelt elméleti képzettség fokát is rend
szerbe foglaJta, amennyiben mind€ll'1 rendszeresí
tett rendfokozat egy-egy swlgálati állásnak felel 
meg s majdnem minden következő rendfokozat, 
illetve szolgálati állás elérése egy-egy t anfolyam 
eredményes elvégzésétől, vagy egy vizsga sikeres 
letételétől függ. Szemléltewen mutatja ezt be a 
csapatswlgálatra beosztottakl'a vonatkozóan az 
V. táblázat: 

V. táblázat. 

Rendfokozat 
-nak megf"IeJö I eléréséllez megkö ve-
szolgálati allás telt tanfOlyam, vizsga 

ro.~~ __ -7 __ ~~ __ ~~~-L _____ ~st:~b~· ______ 1 

Próbs- p/6oaszolgálatot felvételi feltételek 

meg
nevezése 

csendőr teljes!lő 

Csenoőr járőrtárs pr6lJacsendőrl iskollt. 

t-Ö_rm::.e:.:s::.te:.:r __ I_~~!::já::.r.::ör:.:v,:.e.::ze:::t:.:::ö.,.,-__ 1 j arőrvezet(ll tan folyam 
. jálőrvezetö, esetleg 'Jörzs

őrmester 
ldeigleneij ÖlS parancs-

nokhelyet es 
Torzs-
őrmester örsparancsnok- örspar8ncsnokképző 
(vizsgázot!) helyettes iskola 

Tiszt-
helyelles örsparsncsDok * 

Allladnagy szakaszparancsnok alb.adnagyi vizsga 

• A kivételesen tlsztnelyettessé eiOléptetettekre nem vonatkozik. 
20 

I 

, 
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A különleges beosztású és á szakszolgálatot 
teljesítök szolgálati állásait stb. az egyes rend
fokozatokra vonatkozó .adatok részletes ismerte
tésénél fogjuk megemlíteni. 

l) A minősítési feltétel előírása szempontjá
ból is igen fontos változást jelent az új rendszer. 
Az lJ938. évben kiadott "Cs----<5." jelzésű "Uta
sítás a m. kir. csendőrlegénység ,minősítésére" 
CÍmű szolgálati könyv pontos támpontokat ad 
ahhoz. hogyacsendőrlegénységet mikor és mi
ként kell különböző foko~3itokra minősíteni. 
Ehhez idomulva, írja elő ,a minősítési felrtiételeket 
az 1935. évi új előléptetési rendszer. 

Az előléptetés elbírálásánál eddig csak az 
előléptetés esedékességét megeiőző évre vonat
kozó legutolsó minősítés fokozata volt előlépte
tési feltételként meghatározva. Ma már lénye
gesen fokozottabb a követelmény, mert az elő
léptetést közvetlenül megelőző legutolsó 2-4 
évre visszamenően kérik számon az előléptetésre 
sorra kerülőknél a feltételként megkövetelt "jó", 
illetve "igen jó" minősítést. Ennek az előléptetés 
esedékiessége idejében való hiánya 1-4 évi rang
vesztést is vonhat maga után. 

A .;Cs-5." utasítás 1. pontja szerint a mi
nősítés célja a minősítendő személyéről, jellemé
ről, használhatóságáról, stb. adatokat gyüjteni és 
nyilvántartani, főleg az előléptetésre való alkal
massága megítéléséhez. A 2. pont pedig hangsú
lyozza, hogy a minősítés a leínt egyén sorsára 
nagy, sorsdöntő befolyást gyakorol. Tehát a mi
nősítés és az előléptetés kérdései elválaszthatat
lanul függnek össze egymással, éppen ezért ezt 
a két kérdést együttesen is kell tanulmányozni. 

A minősítési táblázat 20. rovatában a le
ír,andók összegyénisége osztályozására különböző 
fokozatok vannak megállapítva. A minősítés 
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összeredménye fokának megítélésénél mindig azt 
kell szem előtt tal"tani, hogy a minősítendő er
kölosi, elméleti, gyakorlati rátermettség és szol
gálati használhatóság szempontjából előléptetésre 
érdemes-e, vagy sem, tekintet nélkül arra, hogy 
az előléptetés a minősítés idejében időszerű-e 
vagy sem. 

A "Cs--...,s." utasítás 28. pontjában a 20. ro
vat kitöltésére vonatkozó utasítás szerint azt, 
aki az előbb említett szempontok tekintetében 
elérte az ,.átlag"-ot, "jó"-nak kell minősíteni. Az 
átlagon felüli, valamint az átlagon aluli mérté
kekhez 2-2 fokozatot állít fel az utasítás: 

az átlagból kiemelkedőt "igeni jó"-nak; 
az átlagot messze túlszárnyalót pedig "ki

váló"-nak; míg 
az átlagon alul lévő. de a szolgálati állásában 

még ihasználhatót "megfelelő"-nek; és végül 
az átlagon alul lévő, és ,a szolgálati áPásá

ban már nem használhatót "meg nem felelő"-nek 
kell minősíteni. 

A felsorolt 5 összminősítési fokozat vala
melyikének odaítélése nincs sem szolgálati évek 
számához, sem' rendfokozathoz kötve és így! a lep:
jobb fokozatot is elérheti bármely rendfokozatú 
minősítés alá kerülő csendőregyén, ha szolgálati 
beosztásában az egyes minősítési fokozatokhoz 
fűzött követelmények mértékét megüti. Előlépte
tés szempontjából a minősítés egyes fokozatai
nak odaítélésénél az az alapelv, hogy még az át
lagos követelményeknek, tehát a "jó" minősítés
nek megfelelni sem tudó csendőr magasabb rend
fokozatot el nem érhet. 

Az 1935. évi előléptetési rendelkezések L 
fejezet 3. pontjában foglaltak szerint az előlép
tetéshez nemcsak a minősítés foka van megha
tározva, tehát, hogy az elöléptetésre soron lévő 
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minősítés tekintetében az előbbi bekezdésben fel
!"orolt fi fokoznt közül melYiket kötele~ elérni, 
hanem llZ állanrlósultságot ii' be kell igazolni" 
az 41 tal. hogy töhb egymást !követő éven át kell 
fplmubaimi az előírt leg-alacsonyabb vagy ennél 
magasabb minősítési fokozatot. 

Az előléptetéshez megkövetelt minősítési fo
kozat és ennek száma az egyes rendfokozatoknál 
különböző aszerint, hogy a kérdéses rendfokozat 
milyen szolgálati állásnak felel meg. A minősí
tés fokozata és ennek száma szempontjából a kö
vetelmény progoresszív, folyton növekszik, Elv, 
hogv a rendfokozat emelkedé~ével a ,követelménvt 
is fokozni kell minden téren" de azért a méltá
nyosság elvét követik a l'pndelkezé1sek azzal, 
hog'y a legalaci'onyabb rendfokozatnál a követel
mény a legkisebb és a legmagasabb rendfokozat
nál sem kívánja meg a legnagyobbat, a ,.kiváló"-t, 
ami az alábbiakból is kitűnik: 

A próbac!:':mdőméla próbaszolgálata tartama 
alatt nincs minősítési feltétel, mert a .,Cs-5." 
utasítás 26. pontja szerint a próbacsendőrt nem 
minősítik, ennek következménye, hogy a járőr
társ részére rendszeresített rendfokozat eléré
séhez, a csendőrré való véglegesítéshez sem lehe
tett kimondottan minősítési feltételt felállítani, 
hanem csak a csandőrségi szolgálatra való alkal
masságot. 

Az őrmesterré való előléptetéshez a minősí
tési követelmény a "jó", tehát csak az lehet őr
mester, aki az átlagos mértéket megüti és pedig 
az előléptetését közvetlenül megelőző 2 éven át 
egyhuzamban. Ezek szerint az, a csendőr rend
fokozatú, aki még átlago3 értékű sem tud lenni, 
nemcsak az őrmesteri rendfokozatra, hanem 
minden további előléptetésre ~em érdemes, mel't 

309 

ennél kevesebb követeLmény a többi rendfokozat
nál sincs. 

A törzsőrmpsteri rendfokozat eléréEéhez is még 
az átlagos fokozat a követelmény, de itt ez már 
növekszik, amennyiben az előléptetést közvetlenül 
megelőző, egymást követő három éven át kell "jó" 
minősítést feLmutatni. 

Tisztlhelyettes már csak az átlagon felüli 
törzsőmnester lehet, de igen méltányosan van ez 
a követelmény is méretezve, mert az előléptetést 
közvetlenül megelőző 3 év alatt, a sorrend me~
határozása nélkül, csak egyszer szükséges az át
lagon felüli "igen jó" és kétszer az átlagos "jó" 
minősítés. 

A kivételesen tiszthelyettessé való előlép te
tésnél azonban már teljes mértékben érvényesül 
az átlagon felüli minősítési követelmény. Csak 
azok az örsparancsnokképző iskolát nem végzett, 
illetve rádióállomásvezetői vizsgát nem tett törzs
őrmesterek léptethetők elő kivételesen tiszthelyet
tessé aJkik az előléptetést közvetlenül megelőző egy
mást követő 4 év alatt legalább "igen jó" minő sí
téSlt értek eL. }<}z igen srigo'l'lÍ követelmény, de ép
pen ezért nevezook el ezt az előléptetési eshetőséget 
kivételesnek, mert ez nagyfokú kedvezmény és eb
ben csakis az átlagos ok közül valóban kiemelke· 
dők részesíthetök. Ez II magyarázata annak is, 
hogy ez alól az átmeneti idő alatt sem ismer az 
1935. évi előléptetési rendelkezés kivételt. 

Alhadnagyok is csak az átlagot elérő tiszthe
lyettesek közül kiemelkedők lehetnek, amennyiben 
ezeknek az előléptetE~st közvetlenül megelőző 3 
egvmást követő évről kell az átlagon felüli "igen 
jó" minősítést felmutatni ok. 

Azt, aki - az egyéb előléptetési feltételeken 
felül - a minősítési feltételt is megszerzi a minő
sítvényi tfi,blázat 2~. rovatában előléptetésre lIa1-
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kalmas"-nak, ellenkező esetben - a körüimények
~~z képest - a "Cs-5." jelzésű utasítás 28. pont
.laban a 22. rovat kitöltésére adott utasítások va
lamelyike szerint minősítik. 

Az átmeneti idő alatt bizonyos könnyítések 
érvényesek a minősítési feltételek tekintetében is. 
Ezt az előléptetési rendelkzések D) melléklet b) 
táblázata tünteti fel. 

m) A minősítési előléptetési feltétellel szoro
san összefügg az 1935. évi előléptetési rendelkezé
sek 17. pontjában körülírt mellőzések eseteinek 
a feIsorolása. Ez viszont kapcsolatban van a 
"C~5." jelzésű utasítás 28. pontjában a 
22. rovat kitöltésére adott irányelve.kkel. Ennek 
megfelelően az előléptetési rendelkezések 17. 
pontja megkülönböztet "rangfenntartással" és 
"rangfenntartás nélkül"-i mellőzést. 

A mngfenntartással való mellőzésnek két 
esete van: 

az előléptetésnél mellőzni kell l'angfenntar
tással azt, aki az előléptetési feltételelmek álta
lábam megfelelt, de 

a) bűnvádi €ljárás van folyaimatban ellene 
és a vádemelés megtörtént, vagy olyan eljárás 
van folyamatban, melynek előrelátható következ
ményei az előléptetésben való alkalmasságot ki
zárják, 

b) felülvizsgálat alatt áll, vagy testi törő
döttsége miatt szolgálatot nem teljesít, avagy sza
badságon van és szolgálatképesség-ének a vissza
nyerése 3 hónapon belül nem remélhető. 

A fenti a-b) pontokbatl1 felsorolt esetekben 
az érdekeltet "egyelőre nem alkalmas, rangfenn
tartássaI mellőzendő"-nek kell minősíteni a minő
sítvénYi táblázat 22. rovatában. 

, ~a az a-?,). ponto~ban felsorolt elő~éptetést 
gatlQ 01\ megszumk, az erdekeltet viss7)amenőlege~ 
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ranggal a legközelebbi előléptetési időszakkor lép
tetik elő, ha természetesen időközben újabb elő
léptetést gátló körülmény nem merült fel. Ha az 
elóléptetést gátló ok nem szűnik meg, hanem elő
léptetést kizáró okká lesz, akkor az előbbi rang
fenntartással való mellőzés rangfenntartás nél
küli mellő7Jés é változik. 

A rangfenntartás tl1élküli mellőzésnek szintén 
két esete van, és pedig: 

a) időleges, és 
b) végleges. 
Ennek megfelelően rangfenntartás nélkül 

kell mellőzni : 
a) időlegesen azt, aki az előléptetési feltéte

leJmek nem felel meg, addig, míg a feltételeket 
megszerzi, de ez esetben is csak a legközelebbi 
előléptetési idős7Jakkor léptethető elő; 

b) véglegesen azt, aki a magasabb beosztás
ból való kihagyás át kérte, a járőrvezetői tanfo
lyamot eredményteletl1ül végezte, a tiszthelyettesi 
rendfokozatot klvételsen élte el és az alhadnagyi 
vizsgán meg nem felelteket. 

A rangfenntartás nélkül mellőzendőket a mi-' 
nősítvényi táblázatuk 22. rovatában az a) esetben 
"egyelőre nem alkalmas, rangfenntJartás nélkül 
mellőzendő"-nek és a b) esetekben "nem alkal
mas, a témyleges swlgálatban meghagyható"-nak, 
illetve az eset kÖiliilményeihez képest "nem al
kalmas, a tényleges szolgálatl>an meg nem hagy
ható"-nak kell minősíteni. 

n) A várakozási idő meghosszabbításának indo
kát képezheti még a szolgálati idő egy éven felüli 
megs7Jakítása is. A régi előléptetési rendszerek ezt 
a kérdést nem tisztázták, az 1935. évi rendelkezé
sek 11. pontja már részletesen tárgyalja és így 
ezen a téren is egyöntetű eljárást biztosít. Elv, 
hogy csak az egy évet meghaladó megszakítás ké
pezheti ilyen ranghátl'ány indokát. Az egy évi 

I 

I 
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vagy ennél rövidebb megszakítást nem veszik fi
gyelembe. 

Az egy évet meghaladó megszakítás esetén 
elsősorban az új rangnapot, másodsorban pedig az 
új csendőrségi toborzási évfolyamot kell meghatá
rozni. 

Az új rangl1lap meghatározásán ál az eredeti 
rangnaphoz hozzá kell adni a távol töltött egész 
időt. Ez azonban módosul, ha az így meghatáro
zott új rangnap az előléptetési időszakok egyikével 
sem -egyezik. Ez esetben a visszafelé eső legköze
lebbi . előléptetési idősl'Jak lesz az új rangnap. T-e
hát ily kétes esetekben az új rangnapot az érde
kelt javára állapítják meg. 

Az új csendőrségi toborzási év meghatározá
sánál minden teljes év és minden töredék évnek 
6 havi vagy ezenfelüli része a csendőrségi tobor
zási évfolyamot egy-egy évvel későbbre tolja. 

Három éven felüli megszakítás esetén vissza
vételnek helye nincs. 

o) A csendőrségi toborzási évfolyam, a rang
sorolás, a mellőzés, a szolgálati idő megszakítása 
utáni visszavétel esetén követendő eljárás és az 
előléptetés - már ismételten említett - három 
feltételének kérdései egym;issal szorosan össze
függnek és a gyakol'lati alkalmazásuk egymástól 
el nem választható. Kitűnik ez, ha együttesen 
vizsgáljuk ezeknek 'a kérdéseknek a gyakorlati al
kalmazási eseteit. 

Mint már mondottuk, a csendőrlegénységnél 
a toborzási évfolyamot mindenkinél meg kell ha
tározni, azonban ez nem jelenti azt, hogy az -elő
léptetések is toborzási évfolyamonként történnek, 
mert - a mellőzésektől eltekintve - az 1935. évi 
előléptetési rendelkezés az előléptetés szempont
jából a csendt)rlegénységet tulajdonképen három 
csoportra osztj a: 
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1. örsparancsnok!képző iskolát végzett rang
sorolt csapataitisztekre, 

2. szak- és rádiá-távirász szolgálatot teljesítő 
törzsőrmesterekre és rangsorolt altisztekre, 

3. nem rangsorolt Ie.génységre. 
Az előléptetés e három csoportnál különböző 

elv alapján történik: 
ad. 1. Az örsparancsnokképző iskolát végzett 

rangsorolt csapattisztek - tekintet nélkül a to
borzási évfolyamUlkra - a részü:kre rendszeresí
tett rendfokozatok rendszeresített lébszámában be
állott fogyaték arányában, sorolásiévfoJ.yamaik 
(az örsparancsnokképző Lskola elvégzésének éve) 
sorrendjében és ezeken 'belül rangsorhan lépnek 
elő. Tehát náluk sem az összcsendőrségi szolgá
lati idő, sem az egyes rendfokozatokban eltöltendő 
idő nines feltételként meghatározva. 

Ennél fogva az örsparancsnokképző iskolát 
végzett I1a1llg'Sorolt csapat.altiszteket az örspa
rancsnokképzQ iskola elvégzése évein belül, a 
összeállított rangsor srerint "sorolási évfolyam"
nak ne,'ezhető évfolyamon kint rangsorolja é3 
tartja nyilván a belügyminiszter úr (VI--{!. 
osztálya útján). 

Az örsparancsnokképző iskolát végzett altisz
tek - az örsparancsnokképző iskola elvégzésének 
eredményéhez képest - a saját sorolási évfolya
mukon belül olyanokat is megelőzhetnek rang'ban, 
akik idősebb toborzási évfolyamokba tartoznak, 
mert egy-egy örsparancsnokképző iskolai évfo
Iyamba 2-4 különböző csendőrségi toborzási év
folyamba tartozókat is bevezényelnek. 

ad. 2. A szak- és Tádió-távirász szolgálatot tel
jesítő törzsőrmestereknél és rangsorolt altisztek
nél a várakozási idő, illetve az előléptetés esedé
kességének időszeTűsége szempontjából ~ettős fel
tétel van, Ezek ugyanis 
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az összcsendőrségi szolgálati idejük és 
a csoportjuk részére rendszeresített létszámball 

beállott hiány alapján lépnek elő. Éspedig -
egyéb feltételek fennforgása esetén - tiszthelyet
tessé legalább 20 és alhadnaggyá legalább 30 évi 
összcsendőrségi szolgálati idő után léphetnek elő, 
ha a csoportjuk számára rendszeresített létszám
ban fogyaték van. 

A szak- és rádió-távirász szolgálatot teljesítő 
rangsorolt altiszteknél a szaktanfolyam elvégzésé
nek eredménye nem jelenti a tanfolyamtár~aik
nak, - tekintet nélkül azok toborzási évfolya
maikra -, rangban való megelŐ'Zését. A szaktan
folyamot végzettek rangsorolása a tanfolyamot 
vé~zettek toborzási évfolyamai és ezeken belül a 
felmutatott tanulmányi eredmény sorrendje alap
ján történik. mert a további előléptetésre csak 
az összcsendőrségi szolgálati idejük szerint és ezen 
belül rangsorban kerülnek előléptetésre. Énpen 
ezért a toborzási évfolyam ukba nem tartozókkal 
szemben a tanulmányi eredményük alapján eset
leg elért előnyt rangelŐ'Zésre nem értékesíthetnék. 
Elvi ellentétben állana a7. összcsenrlőrség-i szolgá
lati idő szerinti előléptetés elvével, ha a két vagy 
több toborzási évfolyamba tartozókból álló szaik
tanfolyamokon is kizárólag a tanulmányi ered
mény sorrendjében történn~k a rangsorolás. 

ad. 3. A nem rangsorolt legénység az egyes 
rendfokwatokban eltöltendő legkisebb várakozási 
idő után lép elő. 

Az örsparancsnokképző iskolát nem végzett 
törzsőrmestereknek kivételesen tiszthelyettessé 
történő előléptetése szintén az összcsendőrségi 
szolgálati idejük és a számukra rendszeresített 
létszámban beállott fogyatékra történhetik. 

Az őrmesteri előléptetéshez a csendőrségi 
próbaszolgálat tartama és a csendőri rendfokozat-

315 

ban eltöltendő idő együttesen van feltételként be
állítva, tehát - lényegében - itt is összcsendőr
ségi szolgálati idő a követelmény. 

Az előléptetés esedékességének a fent kifej 
tettek szerinti három meghatározási módja csalk 
az 1935. évi előléptetési rendelkezések teljes ér
vénybelépése, tehát az átmeneti idő után juthat 
az egész vonalon érvényre. 

Az 1935. évi előléptetési rendszer rendelkezé
seinek életbelépése és végrehajtása tekintetében 
- a legtöbb vonatkozásban - élesen meg kell 
különböztetni, hogy valamely rendelkezés szándé
kolt alkalmazásának időpontj,a 

még az átmeneti vagy 
már az 1935, évi előléptetési rendelkezések 

teljes mértékű érvénybelépése utáni időre esik-e, 
mert ehhez igazodik az, hogy az A) melléklet 
"Attekintési táblázatá"-ban, vagy aD) melléklet 
ar-c) táblázataiban előírtak szerint kell-e az elő
léptetési feltételeket meg,];:övetelni. 

A két időszak alatti eljárás között az a leg
fontosabb különbség, hogy az átmeneti idő alatt 
a nem rangsorolt legénység részére meghatározott 
legkevesebb várakozási idő fokozatosan éri el az 
előírás szerinti méI'etet és ezért - függetlenül az 
egyes rendfokozatokban eltöltött időtől - aD) 
melléklet a) táblázatában fe1tüntetett sorrendben 
és ütemben toborzási évfolyamonként je1öltetnek 
ki az előléptetésre sorrakerülők; míg az átmeneti 
idő után - a toborzási évfolyamoktól függetlenül 
- az A) melléklet "Attekinbési táblázat"-ában fel
tüntetett előírás szerint kell a várakozási időt az 
előléptetés esedékességének napjára kiszámítani. 

A szak- és rádió-távirász 'szolgálatot teljesítők 
tiszthelyettessé és alhadnaggyá az átmeneti idő 
alatt is már csak az előléptetési rendelkezések A) 
mellékletében előírt összcsendörségi szolgálati idő 
elérése után, de csak a csoportjukban megürese-

i: 
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dett rendszeresített helyekre léphetnek elő. Csak 
a minősítés tekintetében részesül - szolgálati 
csoportjára való tekintet néLkül - mindenki ked
vezményben a D) melléklet b) táblázatában fog
laltak szerint, de csak az ott meghatározott ideig, 
mert a minősítés tekintetében az átmenei idő sok
kal rövidebb, mint a várakozási idő szempontjából. 

Az örsparancsnokk;épző iskolát 'V'égzettekre 
vonatkozólag is meg van határozva, hogy az át
meneti idő alatt - feltételezve, hogy 'a rendszere
sített létszámban fogyaték állott be -, mikor és 
nrily mértékben léptethetök elő tiszthelyettessé az 
egyes sorolási évfolyamok. 

Acsapatszolgálatot teljesítő tiszthelyettesek
nél az átmeneti idő alatt alhadnaggyá való elő
léptetés tekintetében csak minősítési kedvezmény 
van a D) melléklet b) táblázatában feltüntetett 
mértékben, 

Az átmeneti időre az elméleti képzettség foka., 
illetve egyeseknél az ezt pótló fokozottabb minő
sítés fokozata aD) melléklet e) táblázatából ve
hető ki. 

Mindezekről az egyes rendfoikozatokat tár
gyaló feje7Jeteknél még szó lesz. 

p) A rangsorolt altisztek sorolási évfolyama 
megváltozik a mellőzések és a szolgálati idő meg
szakítás a után történt visszavételük esetén. És 
pedig: 

1. Az örsparancsnokképző iskolát végzett 
rangdorolt altiszt rangfenntartás nélküli mellő
zés esetén, a feltételek megszerzését követő leg
közelebbi előléptetési időszakkor, az ugyanakkor 
előléptetésre sorra kerülő örsparancsnokképző is
kolát végzett rangsorolt altisztekkel együtt és 
pedig ezek élén lép elő és ezek sorsolá.s:i évfolya
mát kapja meg é.g a további előléptetésnél ezek
kel együtt hahd. 
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A szolgálatI idő megdzakítása esetén vissza
vett rangsorolt altisztnel Ia,z előléptetési rendel
kezések .l. 7. pontja szerint kell eljárni. Az új 
sOl'olási évfolyamot és a rangszámot a beliigy~ 
miniszter úr (VI/c osztály útján) állapítja meg. 
További előléptetése az új ,,sorsolási-évfoiyam"-ába 
tartozókkal együtt törtemk. 

2, A szak- és rádió-távírász szulgálatot tel
jesíto rangsorolt altiszteknél rangtenntartás nél
küli mellozeslik esetén, a mel10zés tartamának 
megfelelően több összcsendőrségi szolgálati idől'e 
lesz <szükségük a további előleptetésükhöz. 

Az előbbi bekezdés ben emIítetteknél a szolgá
lati idő megszakítása utáni visszavétel esetén 
annyi évvel lesz több az öS:ozcsendőrségi szolgá
lati évi követelmény, mint ahány évvel későbbre 
tolódott az új toborozási évfolyam. Az új ung
napot és a toborzási évfolyamot a belügyminisz
ter úr (VIIc osztály útján) határozza meg'. 

3. A nem rangsorolt legénység rangfenntar
tás nélküli meJlőzés esetén a feltételek megszerzé
sét követő legközelebbi időszakkor, az akkor elő
léptetésre sorrakerülőkkel lép elő s a további 
előléptetésnél pedig a következő rendfokozat el
éreséhez megkövetelt várakozási idő szeril1lt halad. 

A szolgáIati idő megszakítása után viss(l;avett 
nem rangsorolt legénység további előléptetése az 
új rangnapjához igazodva történik. 

A központi rangsorolás mellett a kerületek a 
saját állományukon belül kerületi rangsort vezet
~ek, ·a belügyminiszter úr (Vl/c osztály), illetve 
athelyezések esetén az előző parancsnokság által 
közölt adatok alapján. 

'0 1
0

) Az 1935. évi előléptetési rendelkezés meg
szuntette a szakaszparancsnokok és szakaszpa
raJlcsnokjelölte~( rangoorolását és nyilvántatOo
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tását, valamint a tiszthelyetteseknek két cso
portba való sorolását; de az egyes rendfokozato
kon belül a különböző fizetési fokozatok meg
maradtak, azonban nem tárgyalja, hogy az egyes 
rendfokozatokban a magasabb fizetési fokozatok 
hány év mulva érhetők el. Az 1926. évi előlép
tetési rendszer ezt a kérdést is tárgyalta, jövő
ben az előléptetési rendelkezésektől függetlenül, 
külön nyer szabályozást. 

Az 1935. évi előléptetési rendelkezések sze
rint azonban - ellentétben laa; 1926. évi rendszer 
rendelkezéseivel - előléptetés nél való mellőzés 
esetén az esedékes magasabb fizetési fokozatba 
való sorolásnál mellőzésnek mnoo helye. 

s) Az örsparancsnokképző iskolát végzett és 
a szakszolgálatot teljesítők csoportjába. tartozó 
átminősített és központilag nyilvántartott törzs
őrmesterek közül tiszthelyettesclé és az összes 
tisz1Jhelyettesek közül az alhadnaggyá való elő
léptetésre tekintetbe jövők ranghatárát a bel
ügyminiszter úr (VI-c osztály útján) az előlép
tetési időszakot legalább 2 hónappal megelő
zően közli. A rádió-állomlÍls vezetői vizsgát t.ett és 
a kivételesen tiszthelyettessé előléptethető csa
pa1Jsrolgálatot teljesítő törzsőrmesterek esedé
kessé vált tiszthelyettesi és az összes többi rend
fOKozatokba való előléptetést pedig az illetékes 
osztály- (ilyen nem létében az alosztály-) 
parancsnokság kezdeményezi. Az előléptetési be
ad'Vány()~t az 1935. évi rendelkezések 18. pont
jában foglaltak szerint az osztály, illetve alosz
tály parancsnokJSágok szerkesztik és terjesztik elő. 

t) Kétes és kivételes esetekben a belügyIlii
niszter úr (VI-c osztály útján) dönJtését kell 
kikérni. 

Az általános ismertetés után lássuk l'észletei
ben, hogy miként lehet bejutni a csendőrséghez s 
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mi mindennel kell a bejutotta:knak megküzde
nöök, míg az egyes rendfokozati lépcsőkön a leg
magasabb altiszti rendfOlkozatot elérhetik. 

III. 
A csendőrlegénységi állomány kiegéSzítése. 

A jelentkezők kiválasztása. A felvételi eljárás. 
A m. kir. csendőrség felállításáról szóló 1881. 

évi II. törvénycikk 1. §-a szerint a csendőrlegény
ség kiegészítése kizárólag önJkéntjelentkezÖtk fel
vétele útján történik. E rendszer alól ezideig ki
vételt csa:k a világháborús év~ alatti gyakorlat 
képezett, amikor a csendőrség tulajdonképpeni ki
egészíté!Ve szünetelt s a hiányt katonailag is csak 
hiányosan képzett pótcsendőrökkcl pótolták. Hogy 
milyen eredménnyel, nem ide tartozó kérdés. 

A létszámkiegészítés a legutóbbi évekig ikerü
letenként történt, 1933 óta központi. 1933 Qta -
a7 azelő . t követett felvételi eljárásokon kívül -
képességi (psychotechnikai) vizsgálat alá 1s von
ják a csendől'jelentkezőket és a kiválasztás a ké
pességvJ21",gálatok eredményének országos vi
szonyla:tban való mérlegelése útján tb'rténik. Ez
zel volt eIéI'hetö. hogy az egész országban ielent
kező1c közül valóban a legértékesebbek kerUljenek 
be a testületbe. 

~ ssendől'legénység kieg-észíté<;e a m. kü'. 
csendorseg ~elállítása óta a honvédségnél tényle
ges sorhadl szolgálati kötelezett!3égének utol!3ó 
félévében állók - főként tisztesek - és csak 
másods,orban tényleges szolgálati kötelezettségük
Ilek mar eleg-et tett tartalékosok és póttartaléko
sok közül önként jelentkezők felvételével történt. 
Ez ma a viszonyoknak megfelelően módosul. 

A beállott fogyaték arányában rendszerint 
évente, csendőrségi próbaszolgálatra' való jelent-
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kezésre felhívás történik, a felvételi feltételek 
közlésével. A felvételi feltételek a m. kir. csendőr
ség felállítása óta a mai napig alig változtak .. A 
most érvényben álló felvételi feltételek a követ
kezők: 

1. önként jelentkezés, 
2. magyar honosság, 
3. feddhetetlen előélet mellett erkölcsi érde

messég és nemZieti szempontból való megbízha
tóság, 

4. nőtlenség, 
5. hadi (csendőrségi) szolgálatra való aIkal

masság, 
6. a mindenkori viszonyokhoz mért tartamú 

előzetes katonai szolgálat, de szakaszvetőnél nem 
magasabb rendfokozat, 

7. legfelsőbb korhatár a betöltött 30-ik életév, 

8. 4 középiskolai osztálynál nem magasa-bb 
végzettség, 

9. írás-, olvasás- és számolásban való jártas
ság; és végül 

10. legalább 166 cm testmagasság. 
A csendőrjelentkezőket kerületenként gyüjtik. 

A kerületi parancsnokságok a jelentkezőknek az 
általános felvételi feltételeknek fennforgását iga
zoló okmányokkal fel szerelt ikérvényeit, illetve 
"életleírás"-aikat először általánosságban felülbí-

- ráljál{ és azután az általános felvételi feltételek
nek megfelelt jelentkezőket részletes felvételi el
járás alá vonják, ami priorálásból, részletes or
vosi megvizsgáláEból és képességvizsgálatból áll. 

Tehát az általános felvételi feltételeknek 
megfelelt jelentkezőknek és hozzátartozóinak er
kölcsi előéletét kipuhatolják és amennyiben ez, a 
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jelentkező és h02zátartozói feddhetlen és erkölcsi 
elöéletét igazolja, a jelentkezőt orvosilag részle
tesen. megvizsgálják és ha a csend őri csapatszol
gálatra testileg is alkalmasnak találják, képesség
vizsgálati eljárás alá bocsátják. 

A képességvizsgálat eredményét a kerületek 
a belügyminiszter úrhoz (VI-c osztály') felter
jesztik, ahol mind a 7 kerület által felterjesztett 
jelentkezők adatait összevetik, arányosít ják és 
különböző szempontokból való mérlegelés után az 
országos viszonylatban legjobbnak iIDutakozókat 
kijelölik és kerületenkint szétosztják a mutatkozó 
létszámhiányok arányában. A lovas fegyverne
mektől származókat lehetőleg olyan kerületekhez 
osztják be, amelyeknk lovas őrseik is vannak. 

Elsőbbség illeti meg a felvételnél a hadi árvá
kat, továbbá hadirokkantalk, a csendöraltisztek és 
a vitézek gyermekeit. 

A kerületek a nekik juttatott csendörjelentke
zőket osztályaik között szétosztják, ezek pedig a 
létszámhiányt mutató örsökre beosztják. 

A kerületek a belügyminiszter úr (VI-c osz
tály) által megjelölt napDa az előző bekezdésben 
említett illetékes osztálypara-ncsnoikságokhoz be
hívják a kijelölt csendőrjelentJkezőket, ll!kik ott -
mivel a felvételi eljáráskor történt orvosi meg
vizsgálásuk óta esetleg már hónapok is elmúlhaf;
tak -, újból orvosi vizsgálat alá kerülnek és ha 
csen döri csapatszolgálatra fogyatékosság nélkül 
ismét alkalmasaJknak bizonyulnak, felszerelnek és 
miután az előírt csendőri szolgálatra vonatkozó 
kötelezőt két tanu előtt aláírtáJk, esküt tesznek 
és a számukra ,kijelölt gyalogtanalosztályokhoz 
útbaindulnak. 

21 
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IV. 

Apróbacsendőr. 

A ,részletes felvételi eljáráson megfelelt csend
o~? pr?!>as~olgálatra behívott, a szolgálati kötele
zot ala~,rt .es a ~atonai- és csendőresküt letett je
lontIrezo tIzedesI rangjelzést viselő próbacsendőr 
lesz. 

Az 1881. évi II. t.-c. 1. §. b) pontja szerint 
~sak hár~m évi csendőrségi szolgálatl'a kellett a 
Jelentkezoknek magukat kötelezniök. Ez a világ
h~borút ~?V;tő, é~kig v~l~zatlan volt. A trianol1i 
b~keszerzodes ervenybelepese után ez a változott 
vI,szonyok szülte követelményeknek megfelelően 
valtozott. 

, A m. kir. csendőrség megszel've.zése óta a 
probac~~ndőr rangjelzése több változáson ment 
keresztul. Kezdetben, 1881-ben is a tizedesi rend· 
~o~ozll;t volt a legmagasabb, amelyet a próbacsend
orok, Illetve mint akkor nevezték a próbaszolgála
tot teljesítőket: a "csendőrujonc"-ok viselhettek. 
Ugyanez volt akkor "csendőr" l'angjelzése is. A 
próbacsendől' rangjelzésének meghatározásánál az 
elv az volt, hogy a felvétel legfeljebb csak a leg
alacsonyabb csendőrségi rendfokozatban tehát a 
csen~őr ran~'j:lzéséne~ megfelelő rangjeÍzéssel le
~etseges. ~esobbJ a~k~r a csendőr rengjelzése 
IS - az az?ta ~ar szmtén, megváltoztatott - há
rom cell ul old cs JI lag lett, a próbacsendől'ök is meg
t~rt~att~k szakaszvezetőig bezárólag a honvéd
&egJlel VIselt rangfokozati rangjelzésüket. Kezdet
ben ra ;rendfokozat né1küli honvédek és őrvezetök 
nem VIseltek a csendőrségi próbaszolgálat alatt 
rendfokozati jelzést. Csak 1913-ban engedték meg 
hogy az őrvezetők is megtarthatták a honvédségi 
rendfokozatukat. 
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A próbaszolgálat tartama a katonailag már 
kiképzett próbacsendőrök részére 18 hónap, a ka
tonaiIag még ki nem képzettek részére pedig 2 év. 

A próbaszolgálat tartama eredetileg a m. kir. 
csendőrség megszervezésekor csak 6 hónap, majd 
később egy év volt és csak 1932 óta emelkedett 
18 hónapra, illetve 2 évre, hogy a csendőrlegény
ség katonai, csendőri és erkölcsi éitéke ra ma-i ikor 
fokozottabb követelményeinek megfelelhessen. 

A próbaszolgálatot megszakítani nem lehet, 
tehát pl. 12 havi csendőrségi próbaszolgálat után 
a testületből eltávozott prólYacsendőrnek - esetle
ges visszavétele esetén - a 18 havi próbasZlolgá
latát újra kellene kezdeni. így a próbacsendőrök
nél nem nyerhet alkalmazást az 1935. évi előlép
tetési rendelkezések 11. pontjában a szolgálati 
idő megszakítása után visszavettekre vonatkozó 
rangmeghatározási eljárás, az csak a volt csendőr
altisztek visszavételi eseteire vonatkozik. 

A próbacsendőrök sem a próbaszolgálatuk 
alatt, sem a véglegesítésükkol' Jlem kerülnek rang
sorba, hanem csak csendőrségi toborzási évfo
lyambasorolnak, éspedig az ugyanazon naptári 
évben a csendőrséghez felvett összes próbacsend
őrök a belépésük naptári éve számát viselő tobol'
zási évfolyamba. Ezt a toborzási évfolyamba való 
beosztást az egész tényleges csendőrségi szolgá
lati ideje alatt mindenki megtartja, kivéve azo
kat, 8ikik véglegesítésük után a szolgálatukat meg
szakítva lépnek vissza újból a csendőrséghez. 

A próbacsend6rnél más fegyveres testületek
kel való viszonylatban rangnapként a felvétel 
napja számít. Testületen belül csak rangmegha
tározásnak van helye, mert előfordulhat, hogy 1'\ 

próbacsendőrök között is szükséges a rangvi
szonyt, illetve rangelsőbbséget meghatározni. PI. 

21' 
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egy örsre két különböző tanalosz.tálytól vonul be 
ugyanazon nappal két próbacse.ndör. Ez esetben 
az örsparancsnoknak szükséges tudni, hogy a két 
próbacsendőr közül melyiket tekintse rangban 
idősebbnek. 

A próbacsendőrök egymásközötti rangjuknak 
meghatározása az alábbiakban előírt adatoknak 
sorrendben való mérlegelése útján történik: 

1. A próbaosendör tanfolyam elvégzéséru.!k 
ideje (ennél a január hó l-e és június vége kö
zött, valamint a július l-e és december vége kö
zött vizsgázottak külön-külön rangmeghatározási 
csoportot képezneik), 

2. a próbacsendőr tanfolyam össz.eredményé· 
nek fokozata, 

3. a honvédségnéJ viselt rendfokozat, 
4. a honNédségi szolgálati idő, és 
5. az életkor. 
A próbacsendőrök kiképzése mindenkor két 

l'észre tagozódott: eliméletire és gyakorlaItira. A 
m. kir. csendőrség megszervezésekor az elméleti 
kiképzés cs~k 6 hétig tartott, amit később - a 
próbaszolgálatnak egy évre való felemelése után 
- 4-6 hónapra emeltek fel. 

A prÓlbaszolgálatnak kiképzés 'Bzempontjából 
való tagozódása az idők folyamán többször válto
zott. Pl. 1922-ben ,az akkori egy évi próbaszolgá
lat ideje a következő kilképzési időszakokra osz
lott: 

2% havi katonai kiképzés; 
4U havi elméleti ikiképzés, és 
5 havi gyakorltati próbasoolgálat, lehetőleg 

valamelyik járás (mai szárny-nak felel meg) 
parancsnokság székhelyén lévő örsön. 

A ma érvényben álló 18 havi próbaszolgálat 
a következőképpen oszlik meg: 
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3 hónapi katonai kiképzés valamelyik gya
lo~ tanalosztálynál. Ezen időszak alatt a kato
naI kiképzésen felül a legszükségedebb csendőri 
tudnivalókat is el kell sajátítani a próbacsendőr
nek, hogy a 

2 hónapi örsrehelyezése alatt járőrtársi teen
dőket szükségképpen ellátni képes legyen. Ennek 
az örs re való kihelyezésnek az a célja, hogy a 
próbacsendőr az örs közbiztonsági szolgállatairól 
némi fogalmat nyerj en, hogy ezáltal az ezt 
követő 

7 hónapos próbacdendőri elméleti tanfolyam 
alatt a tananyag megé~tése könnyebb legyen. Az 
elméleti tanfQlyam végén bizottság előtt vizsgán 
kell bebizonyítania a próbacsendőrnek, hogy re
ményt nyujt arra, hogy jó csendőrré fog válni. 
A vizsga sikeres letétele után a uanalosztály
parancsnok a sikerrel vizsgázott próbacsendőrö
ket a "Cs-5." jelzésű utasítás 26. pontjának 2. 
bekezdédében foglaltak értelmében "J ellemzés"-sel 
indítja útba az állományilletékes örsükre, hogy 
ott a próbaszolgálatuk befejezéséül a 

6 hónapos gy.akorlati próbaszolgálatot is 
teljesíthessék, hogy annak sikeres elvégzése után 
mint "csendőr"-ök véglegesíthetők legyenek. 

A véglegesítés na,pja: a csendőrdégi szolgá
latra való felvétel napjától számított próbaszol
gálat utolsó napját követő nap. Pl. az 1935. évi 
április hó l-ével felvett próbacsendőrök 1936. évi 
október hó l-ével lesznek véglegesíthetők. 

Azoknál az elméleti vizsgát sikeresen letett 
próbacsendőröknél, akiknél a 6 havi gyakorlati 
próbaszolgálat alatt megnyugtatóan még nem le
hetett eldönteni, hogy a véglegesítésük a szol
gálat érdekében kívánatod-e, az 1932. évi szep
tember 21-én kelt 147.604-VlI/c 1932. számú 
belügyminiszteri rendelet utolsó bekezdésében fog-
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1aJtak alapján a kerületi parAhcshokság javasla
tára a belügyminiszter úr (VI/c osztály útján) a 
próbaszolgálatot 6 hónappal meghosszabbíthatja. 
1i:.z a meg~osszabbítás la. Jiésőbbi véglegesítés da
cara sem Jelent rangvesztést, mert a későbbi vég
legesítés nem előléptetés és mert az őrmesteri 
elő.lép~tJéshez 7 évi összcsendörségi szolgálati év 
szukseges. 

Szó leh~t. n;é~ a próbaszolgálat esetleges 
meghosszabbItasarol abban az esetben is ha a 
probacsendőrt az elme:leti vizsga lev€<telébe:1J mél
tánylást érdemlő ok akadályozta. Ilyen esetek
ben a belügyminiszter úr (VI/c. osztály útján) 
dönt. Pl. egy próbaasendör az elméleti tan
f?lya~ negyedik hóna.pjában szolgálatteljesí
tés kozben szénvedett sérülés következtében 3 
hóryapig szolgá1atképtelen volt, de teljesen fel
gyogyult. Ha a belügyminiszter úr (Vl/c osztály 
ú~j~n) engedélyezi apróbaszolgálat meghosszab
bItásat, akkor a legközelebbi próbacsendőri elmé
leti tanfolyamig gY'akorlati próbaszolgálatot tel
jesítene ez a próbacsendőr és így - a próba
szolgálat tagozódását tekintve - ilyen kivéte
les esetben előfordulhat, hogya 18 hónapi próba
szolgálat lényegesen kitolódik. - Azonban _ a 
már említett okból -ez esetben sem érné l1ang
veszteség a próbacsendőrt. 

A próbacsendőri elméleti tanfolyamon elég
telen. osz~~lyzatot . nyert próbacsendőr nem vég
legesIthető. És mIvel a tanfolyam nem iSmétel
hető meg, az ilyen próbacsendört aSzut. 27. pont 
1. alpont ja 'alapján elbocsátják. 

A próbacsendőrökkiképzése régebben kerüle
tenk ént történt, a kerületi parancsnokságnak köz
vetlenül alárendelt tanosztályban. A próbacsend
őrök egyöntetű kiképzését célozta az 1913. év 
november 3-án a nagyvál1adi "Országos M. kir. 
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Csendőriskolá"-nál az altisztképző tanfolyam 
mellett felállított 2-6 hónapos próbacsendőr tan
folyam is. Ugyanekkor megsz~ntE\k a kerül~t;k
nél a tanosztályok, lamelyeket azonban a Vllag
háború után ideiglenesen ismét felállítottak, mert 
Nagyvárad elvesztése miatt a próbacsendőröknek 
alig megindult központi kiképzése lehetetlenné 
vált. 

Rövidebb átmeneti idő után a próbacsendőrök 
kiképzését la világháború után a vármegyei (mai 
osztály) csendőrparancsnokságonkint felállított 
csendőriskolák végezték, amelyek idővel szám
szerűleg csökkentek és csendőr gyalog tanalosz
tály elnevezést kaptak. 

A próbacsendőrök elméleti kiképzésének tan
anyaga ma az lalábbiak szerint tagozódik: 

A) Csendő1'ségi főtárgyak: 

Szut., 
Btk., 
Kih. btk, 
Nyomozástan, 

B) Csendőrségi melléktárgyak: 

Törvényes rendelkezések (erdő-, vadász- stb. 
törvények) , 

Illetékszabályzat, 
Ruhagazdálkodási utasítás, 
Közlekedési Kodex, 

C) Katonai főtárgY(tk: 

Szolg. Szab. 1. Rész, 
Gyal. Gyak. Szab., 
"E-25." 1. f. Lőutasítás, 
Fegyverutasítás, 

' L 
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D) Katonai melléktárgyak: 

"Cs---3." Csendől'lSIégi fegyver- és lőutasítás, 
Testnevelési utasítás, 
,,0,;-9." Kardvívás, 
"E-30." Sportutasítás, 
Térképolvasás, 

E) Általános ismeretek: 

Irás és fogalmazás, 
Számolás, 
Rajzolás, 
Földrajz, 
Történelem, 
Hazafias és nemzetvédelmi oktatás, 
Egészségápolás, 
Illemtan. 

A felsorolt tantárgyak csak olyan mértékben 
képezik az oktatás tárgyát, amennyiben szüksé
ges, hogy a próbacsendőrök véglegesítésülk után 
mint járőrtáI1Sak, hivatásuknak jól megfelelhes
senek. 

V. 
A csendőr. 

Az előírt 18 hónapi - esetleg meghosszabbí
tott - próbaszolgálat letelte után csendőri rend
fokozatban véglegesíthető az a próbacsendőr, aki 
a próbacsendőr-tanfolyamot eredményesen elvé
gezte és rátermettségénél fogva csendőrségi szol
gálatra alkalmasnak bizonyult. 

Azdkat a próbacsendőröket, aJki:k a feltételek
nek nem feleltek meg, elbocsájtják. Ez lényegé
ben nem más, mint a többi legénységi rendfoko
zatoknál alkalmazott t)lőléptetésbeni mellőzés, de 
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azzal a különbséggel, hogy a próbacsendőrnél ez 
egyúttal elbocsájtást is jelent. 

Mint láttuk, apróbacsendőr csendőrr'é való 
véglegesítésének is hármas feltétele van: 

a várakozási időnek értelemszerűleg meg
fel elő 18 - esetleg több - havi próbaszolgálat, 

a megkivánt szellemi, illetve elméleti képzett
ség elnyeréséhez (próbacsendőri-) tanfolyam sike
res elvégzése és 

a próbaszolgálat alatti kifogástalan viselke
elés és oa csendől'ségi szolgálatra való rátermettség 
igazolása, ami lényegében azonos aminősítési 
feltételekkel. 

Minden időben meg volt a véglegesítésnek ez 
a hármas feltétele. A véglegesítés joga a kerületi 
parancsnokot illeti meg. 

A csendőrök nincsenek rangsorolva, csak 
csendőrségi toborzási évfolyamba vannak sorolva, 
így még nem is lehetnek előléptetési időszakokra 
is megosztva, mert a csendőrré való véglegesítós 
nem előléptetés. 

A csendőr rangnapja tula.jdonképen a végle
gesítés napja, de ez a testületen belül a rang
meghatározfumál figyelmen kívül marad, mert a 
tanulmányi eredmény értékelése lép előtérbe. 

Ha egy csendőr a tényleges ,szolgálatát vára
kozási illetményekkel való ,szabadságolása, nyug" 
állományba való helyezése vagy bármely más ok 
miatt megszakítja - visszavétele esetén - csak 
az esetben tartja meg az eredeti csendőrségi to
borzási évfolyamát és az eredeti rang (véglege
sítése) napját, ha a megszakítás egy; évet meg 
nem halad. 

Az egy évet meghaladó megszakítás után 
történt visszavétel esetén a csendőrnek mind a 
csendőrségi toborzási évfolyamát, mind a rang 
(véglegesítése) napját újból kell meghatározni. 

I 

I 

I 
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Csendőrnél az új toborzási éVlolyamot úgy 
állapítj uk meg, hogy a tényleges állományból 
távol töltött minden teljes évet és a töredékévek
nek hat hónapi vagy ezen felüli részét egy-egy 
évnek számítva, hozzáadjuk az eredeti csendőr
ségi toborzási évfolyam számához. 

Az új rangnap meghatározásánál a csendőr
nél a megsza'kítás teljes tartamát adjuk hozzá a 
véglegesítése napjához. A cSlendőrnél nem nyerhet 
alkalmazást az 1935. évi új előléptetési rendelke
zés 11. pontjának 2. bekezdésében leírt eljárás 
teljes mértékben, mert a csendőrök 'csendőrségi 
toborzási évfolyamukon belül még nincsenek elő
léptetési időszakokra megosztva. Az őrmesteri 
előlépteMsnél közömbös, hogy a csendőrOk: a to
borzási évfolyamukon belül miként soroltatnának 
rangelsőbbség szerint, mert a csendőrök az őr
mesteri előléptetéskor a járőrvezetői tanfolyam 
összeredményének a fokozata szerint oszolnak 
meg előléptetési időszakokra. 

Példa a tényleges csendőrségi szolgálatát 
megszl!lkított csendőrnél az új csendőrségi tobor
zá si évfolyam és az új rangnap meghatározá-sára: 

A csendőrséghez 1930 február l-ével felvett, 
tehát az 19&0. évi csendőrségi toborzási évfolyam
hoz tartozó és 1931 február l-ével véglegesített 
csendőr 1932 március l-vel szolgálatát meg;szakí
totta és 1933 október l-vel újból belépett. Távol 
volt 1 évet és 6 hónapot. Ennek a csendőrnek az 
új toborzási évfolyama 1932, az új csendőri rang
napja pedig :JI932 augusztus 1. lesz és őrmesterré, 
tekintettel, hogy ' az új toborzási évfolyama után 
az őrmesteri előléptetése esedékességének idő
pontja még az átmeneti időre esik, 1939-ben lép 
elő az 1935. évi előléptetési rendelkezések D) mel
léklet a) táblázata iSZerint, a járőrvezetői tan
folyam elvégzése esetén ennek eredménye, ellen-

. ..... 
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kező esetben aD) melléklet e) táblázata szerint 
a minősítése fokozatának megfelelő előléptetési 
időszakkor, ha egyébként az összes többi fel téte
leknek is megfelel. 

Egy 1924 október 29-én a csendőrséghez be
lépett és 1925 OIktóber 29-én véglegesített csendőr 
1928 július l~től 1929 január l-ig a 'szolgálatát 
megszakította. Távol volt 6 hónapot. Ennek a 
os end őrnek sem a toborzási évfolyamát, sem a 
rangnapját nem kell újból megátllapítani. 

Csendőröknél az új csendörségi toborzási év
folyamba való sorolásra és az új rangnap meg
határozására a kerületi parancsnok jogosult. 

Ha valamelyik csendőrnél a rangeILsőbbség 
megállapítása válna szükségessé, az az alábbiak
ban előírt adatoknalk a felállított sorrendben való 
meghatározása útján történik: 

1. a véglegesítés éve, 
2. a próbacsendőri tanfolyam össreredmé-

nyének fokozata, 
3. a honvédségnél viselt rendfokozat, 
4. a honvédségi szdlgálati idő, 
5. az életkor. 
Csendőrök közötti rangelsöbbség meghatáro

zásának szükségességére példa: 
Egy járőrvezetői tanfoJoy,amból l<ar'hatalmi 

célből. egy örsre 5 csendőrt indítanalk útba. Szük
séges tudni, hogy a szállítás vagy a menet alatt, 
a bevonulásig kit ken rangban legidősebbnek 
jelen esetben előljárónak - tekinteni. 

* 
A csendőr rendfokozati jele: 3 celluloid csil

lag és sárga 'selyem paszomány. 
A csendőri rendfokozat egyenlő értékű a 

honvéd szakaszvezetőivel, de - mi'llt láttuk
ki.Hl:lő meg'különbQztet~sében eltér a honv~q I:lila-

I 
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kaszvezető rendfokozat-jelzésétöl, mert 3 csillag 
mellett még a 'Sárga paszomány is hozzá tartozik 
a csendőr rangjelzéséhez. 

A csendőr rendfokozati jele 1882-ben 2, majd 
1912-ben 3 celluloid csiLlag volt. Ez utóbbi szol
gált még az akkor létezett örsvezetői és más cím
zetes rendfokozatok jelzésére is. 

A csendőr sárga paszományának eredete visz
szanyulik 1916-ba, amikor a világháború alatt az 
altiszti vizsgát nem tett csendőrök elöléptethetése 
végett az alőrmesteri rendfokozatot rendszeresí
tették 3 celluloid csillag és sárga selyem paszo
mány rangjelzéssel. A viltágháború végére a ki
egészítés szünetelése miatt alig maradt már 
csendőr és így akkor a csendőrségnél a legkisebb 
tényleg viselt rendfokozat az alőrmesteri lett. 
Ennek tudható be, hogy az 1920. évi átszervezés
kor a megszüntetett alőrmesteri rendfokozat jel
zése maradt a csendőr rendfokozati jelzése. 

* 
A fegyverszaki és patkolÓInesteri szaks'lolgá

latban való kiképzésre már a csendőr is tekin
tetbe jöhet. A fegyverszaki-, illetve a patkoló 
szakszolgálat ot teljesítöik áBományában beáll ó 
hiány mérvéhez mérten időnlcént a belügyminisz
ter (VI~c osztály útján) erre a 'Szakszolgálatr:l 
felszólítást ad ki és a jelentkezők közül a kivá
lasztQttakat tanfolyamba vezényli. A beveozény
lésre azonban nemcsak a csendőr rendfoikozatban 
állók, hanem őrmesterek és törzsőrmesterek is 
figyelembe jöhetnek. A szakvizsgát tett csend
őröket mint fegyverszaki-, illetve patkolómester
jelölt csendört a belügyminiszter úr (VI-c osz
tály útján) tartja nyilván. Végleges átminősí
tésre csendőrök nem jöhetnelc tekintetbe, - azon
ban ilyen szakszolgálatr!!' - llrillit jelöl~ ve7ié-
nyelhetö~, . 
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Csendőrt, a fegyversza:ki- és patkolómesteri 
szakszolgálatra vezénylteket kivéve, - csak az 
örsökön, nyomozóalakulatok külső csoport jánál és 
kivételesen tanalakulatoknál oktatósegédnek sza
bad beosztani. Irodai szolgálatra csendőrt 1935 
december 31-től még kivételesen sem szabad al
kalmazni. 

VI. 
Az őrmester. 

Mielőtt a csendőr a következő rendfokozatot 
elérhetné, meg kell felelnie három újabb feltétel
ne!!e 

1. a próbaszolgánattal együtt legalább 7 évi 
csendőri szolgálattal kell rendelkeznie, 

2. minősítésében az előléptetését megelőző 
legutolsó két évben [egalább "jó" összegyéniségű
nek kell leírva leIU1ie, és 

3. a járőrvezetői tanfolyamot sikerrel kell el
végeznie. 

A "csemdőr" rendfokozatú egyéneknél 1935. 
évvel az átmeneti időszak megszünt és ezért már 
1936-tól az őrmesterré történő előléptetésnél az 
előléptetési rendelkezések A) mellékletében fog
lal~ak teljes mértékben alkalmazást nyernek. En
nek megfelelően a várakozási időt az előléptetés 
esedékességének napjára !kell kiszámítani. Pl. Az 
1931. évi csendől1ségi toborzási évfolyamba tar
tozó csendőrök 7 csendőrségi szolgálati év után. 
tehát 1938-ban lesznek őrmesterré előléptethetök 
éspedig május l-vel, illetve november l-vel ~ 
járőrvezetői tanfolyamhan elért összeredmény 
fokozatának megfelelően, ha az egyéb előléptetési 
feltételeknek is megfelelnek. 

Az előléptetéshez szükséges vára!kozási idő 
- külön belügyminiszteri rendelkezés nélkűI is -
a következő esetekben hQsszabbodhatik me~ a 
csendőrnél ; 
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a) Időlegesen, ha a cs.endőr rangfenntartás
sal van meHőzve, de csaik abban az esetben, ha a 
mellőzés dka idővel megszűnik, mert egyébként a 
rangfenntartással való időleges mellőzés rang
fenntartás nélküli vé~eges mellőzéssé válik. Az 
időleges mellőzés okának megszüntét követő leg
közelebbi előléptetési időszakfkor a rangfenntar
tással mellőzött csendőr visszamen8leges ranggal 
lép elő őrmesterré. 

Pl.: Egy 1928. to!borzási évfolyamba tartozó 
csendőr az őrmesteri elöléptetése előtt 8 hónap
pal, azaz !~~5 aug. l-én szolgállat teljesítése 'kÖ2r 
be~. ~egs~ru}t. !Cét hónapi /kórházi ápolás után 
felulVlzsgalták es 6 hónapra váraJkozási illetmé
nyekk~l 'sza?adságoltá;k. A 6 hónap leteltével, 
1936 ,apr. 1--e~el felpogyult és további tényleges 
s~olgalatra koteleztek. Ezt a csendőr t fel gyógyu
las?, UJtán, 1936 május hó 1-én 1935. év nl:>vember 
l-el ranggal léptetnek: elő őrmester.ré. Ha azon
ban ~ csendőr nem gyógyult volna fel a 6 hóna.p 
l~teltevel, hanem további 12 hónapra szabadságol
ták volna váraikozási illetményekfkel aIkkor már 
az első 6 hónapi szabadságollásakori ' ramg.fenntar
~al v~.l~ melll?~e, au!omatikusan rangfenntar
tas. ~él,~uh mell~e,s~ valtoznlék, illetve a sZOllgá
lah Ido megszakltasanalk tekimtetné'k a tényleges 
szolgálattól vailó távolléte mert már az 1 évet 
megh,a1adná. Ha a ;!knyleges szolgálatba vissza
vennék ezt a csendort, aJkfkor új toborzási év
folyamát és új rangját is meg lrellene határooni a 
már ismertetett módon. Tehát L935 október 1-001 
1937 április l-éig volna távdl és igy az új tobor
msi évfolyama 1930 lenne és ennek megfelelően 
a; előlépte~ési rendel~ezések D) melléklet a) táb
lazata szermt, - tekintettel, hogy a Ikkrdéses elő
léptetés még az átmeneti időre esnék - ez a 
csendőr 193'7 május l-én 193'1 május l-ével/ tehát 
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rangveszteséggel volna csak őrmesterré előlép
tethető. 

b) V1églegesen ~h=zabbodik a várakozási 
idő, ha a csendőr rangfoem.nJtartás nélkül lenne 
mellőzve, éspedig mindaddig, míg a gátló ok meg 
nem szűnik, de €a; esetben is a meHőzés Okának 
megszűntét követő legiközelebbi előléptetési idő
szakkor lehetséges az előléptetés. 

Pl.: Egy 1929. tobor:z.ási évfolyamba tartozó 
csendőrt, a'ki a járőrvezetői tanfolyam ot elégsé
ges eredménnyel végezte, 1935. évre vonatJkozólag 
"megfelelő" összegyéniségűnek miJnŐlsítik. Ez a 
csendőr 1936 november l-én már nem lesz elő1ép
tethető Ől'ffiesterre, amit egyébként az előléptetési 
rendelkezések D) melléklet a) és e) táblázatai 
lehetővé tennének, han€iID csak - legjobb eset
ben - 1938 május l-án és pedig 1938 május 
l-ével, mert az egymást közvetlen követő két jó" 
minősítési feltételt előbb nem szerezheti meg. 'Te
hát ez a csendőr rangfenntartás Jloélkül lenne 
mellőzve 1936 november l-től 1938 május l-ig. 

e) Harmadik esetnek ide sorolhatjuk a jár
ől'veZJetői tanfolyaJffiot elégtelen eredmén'l1,yel vég
zett csendőrnek az őmnesteri előléptetáséhez szük
sége's várakozási. idejét . .A:h inyen csendőr sdha 
sem léptethető elő őrmesterré ,és ezért legjobb 
esetben a minősítvényi táblázata 22. rovatában a 
oovábbi előléptetésre "nem alkaJmas, a tényleges 
szolgálatJban meghagyható"-nak minősíthető, de 
mert a további elöhaJladás le vam zárva előtte, 
sem szolgálati, sem egyéni érdek nem ki'vánja, 
hogy sokáig csendőr maradj on. 

A minősítési feltétel a'z előléptetést közvet
lenül megelőző 2 évről - az átlagot jelentő -
"jó" szigorúbb az 1926. évi rendszer követelmé
nyénél, mert akkor csak a legutolsó évről kel
lett "jó" minősítést felmutatni. 

, 



236 

Az őr:mesteri előléptetés €lőttt minden csend
őrnek a járőrvezetői tanfolyamot silkerrel keN 
elvégeznie. 

A járőrvezetői tanfolyam siJkeres ellvégzése 
mint előléptetési feltétel Illem új dolQg a csendör
ségnél, mert már 1909~ben volIt ily€n irányú ki
sérlet, amikor az év ,szeptember 1-éIll feláJijított 
nagyváradi "M. kir. csenoor továbbképző és al
tiszti iskola" keretében, az altiszti tanfolyam 
mellett továbbképző tanfolyam is megkezdette -
ideiglenesen - a működését ,azzal a céllal, hogy 
egységes, ,széles ,alap~kra fektetett kiképzési rend
szer alapján képezzen ki járőrvezetőket és örs
parancsnokhelyetteseket. 

Enn€k a tanfolyamnwk a tartama 6 hónap 
volt. A nagyváradi "M. kir. csendőr továibbkiépző 
és altÚlzti iskola" 1912-ben működését ideiglene
sen beszüntette, míg felépü1t és az 1913 novem
ber 3-án megnyilt "Országos m. kir. csendőr
isko'la" megkezdlhette működését. Ezen új intéz
mény tantervében azonban már nem 'szerepelt a 
járőrvezetői tanfolyam. 

Az 1926. évi előléptetési rendszer az őrm€s
teri előléptetés egyik feltételeként szint~n előírta 
a járörvezetői tanfo~yam sikeres elvégzését, azon
ban ez valóban csak az 1932. évi március hó 
23-án kelIt 45.316/eln. VI--c 1932. számú belügy
minÍoszteri rendelet kiadása után 1932 április 
l-vel - az 1935. évi előléptetési rendszer ikidol
gozása és az ezreI kapcsolatos tárgyaJlások meg
kezdésekor - kezdhette meg működését. 

A járőrvezetői tanfolyam eélja: az örsökön 
már néhá.ny ,évi járőrtársi közbiztonsági szolgá
latot teljesített csendőrök.nek a járőrvezető ré
szére előírt összes követelménye1mek megfelelni 
tudó, elmélletileg is kellően kép7Jett jó járőrveze
tőkké való kiképzése. 
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A járőrvezetöi tanfolyamba való bevezény1lé
sek általában a csendőrségi toborzási évfolyamok 
sorrendjében történnek. 

A tanfolyam tartama 5 hónap. Az első alka
lommal az 1925. évi január hó l-én felvett, tehát 
a 8. csendőrségi szolgálati évüiket teljesítő, az 
akkori előléptetési feltételek szerint már a törzs
őnnesteri előléptetés előtt á1ló őrmester ek kerül
tek bevezénylésre. 

A járőrvezei;ői tanfolyam felá.llításakor az 
akkor már tervbe ,vett 1935. évi előléptetési ren
delkezésekkel össw.angban álló eljárás biztosítása 
végett átmenetileg el kellett attól tekinteni, hogy 
az őrmesteri előléptetés feltételeként megkövetel
tessék a járőrvezetői tanfolyam sikeres elvégzése, 
mert az 1926. évi előléptetési rendszer szerint az 
őrmesteri rendfokozatot 5, illetve - a legalább 
egy évi katonai szolgála;ttal rendelkeook - 4 évi 
csendőrségi szolgálati idő után elérhették. Ezért 
egyelőre - addig, mig a "csendőr" rendfokozat
ban levő toborzási évfoJyamok a tanfolyamba 
vezénylésre sorra nem kerülnek - törzsőrmesteri 
előléptetési feltételként szerepelt a járőrvezetői 
tanfolyam sikeres elvégzése. 

Az előbb kifejtettek miatt, az 1925. évi 
csendőrségi toborzási évfolyamba tartozóknál idő
sebb, törzsőrmesteri ellőléptetés előtt álló őrmes
terekl!lél és azoknál a fiatalabb csendőrségi tobor
zási évfolyamokba tartozó csendőröknél, akik a 
járőmrezetői tanfolyamba való bevezénylésük előtt 
kerültek sorra őrmesteri elölépteoosre, el kellett 
tekinteni a járőrvezetői tanfolyam elvégzésétől, 
de ennek ellenében e7Jelmoél a minősítési feltételt 
szigorúbban bírálták ell. Ennek az elvnek az érvé
nyesítése mutatkoziik az 1935. évi előléptetési ren
delkezések D) mellékht e) táblázata szerint az 
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elméleti kép~ettség helyett megkövetelt minösl
tési feltátelek előírásánál is. 

A járőrvezetöitanfolyaan tananyaga a tan
tárgyak számát tekintve, alig ,különbözik a próba
csendőri iskola tantárgyai tól , mert csaK a lor
vényszéld orvostannaa s a bűnügyi vegytannal 
bővült és néhány mellektantárggyal csökkent. 
Azonban a két tanfoIyam tananyaga között az a 
lényeges és főkülönbség, hogy a járőrvezetői tan
folyamban az egyes tantárgyak anyaga mennyi
ség és minőség s:oempontjából fokozódik és: míg 
a próbacsendőr iskolában a hangsúly inkább az 
el'méleten, a járorv€2leooi tanfolyamban a gyakor
latiasságon van. 

A járőrvezetői tanfolyam elvégzésének ered
ménye alapján ranglsorolás nem történik, csa!l{ a 
tanulmányi eredményt csoportosít ják fokozatok 
szerint. Az eredmény folkozatának azonba'!! nagy 
hatása van, mert a tanfolyamot végzett csend
őrök az őrmesteri előléptetéSkor toborzási évfo
lyarmukon belül ennek alapján oszlanak meg elő
léptetési időszalkokra. Az itt szerzett rangelöny, 
illetve ranghátrány a nem ran~'sorolt ilegénypé
get végig kiséri az egész csendőri életpályáján. 

Az 1933. 'évi november ll-én kelt 47.050/eln. 
VII-c 1933, sz. B. M. rendelet érte!llmében a jár
őrvezetői tanfolyamon elégtelen osztályozást 
nyertek;, a tanfolyamot többé nem ismételhe\tik 
meg 'és pótvizsgára sem bocsájthatólk, tehát az 
ilyen csendőr többé elő sem léptethető. 

Azok, akik egészségi okokból a csendőrségi 
toborzási évfolyamtársaik bevezényléseJkor kima
radtak, vagy azok, akik a tanfolyamot megkez
dették, de egészségügyi okokból \n nem fejezhet
t€lk, vagy ilyen okból lkirrnaradtak, felgyógyulásuk 
után a leglközelebbi tanfolyamba kerülnek. Ha a 
járőrvezetői tanfolyam e}végzése előtt őrmesteri 
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előléptetésre sorra kerüijne olyan csendőr, aki a 
járőrvezetői tanfolyaanot egészségügyi okokból 
nem volt képes kellő időben elvégezni, azt -
egyelőre - az e1óléptetésben rangfenntartással 
kell mellőzni. 

A fegyverszaki- és patkolómesteri szakvizs
gát tett csendőrökneJk járőrvezetői tanfolraano.t 
végezniök nem kell, mert ezek szakszolgallatra 
vannaJk vezé'llye1Jve iUetve már átrminősítve. , * • 

Az őrmeiiterré való előléptetés joga mind 
most mind a m. kir. csendől'ség felállításától 
kezd';'e mindenkor a kerületi parancsnokot illette 
meg. 

A csendőröknek az őmnesterré történő elő
léptetésükkor. a toborzási évfolyamukon belül, 
előléptetési idős:oakokra Wlló .megoszlásáról és az 
előléptetésnél való mellőzésük eseteiről már szó 
volt. 

Az őrmesterek nincsenek rangsorolva, hanem 
mint a csendőrök, csaik csendől1ségi toborzási év
folyamokba vannak .sorolva. 

Az őrmesterek rflngnapja ,az őrmesterré tör
tént előléptetésük napja, kivéve ,azokét, . akik a 
szolgálatuk megszakítása ~tán vétetteIk ~1Íss~ll: ~ 
tényleges álloonányba. A tényleges szolgalati Ido 
megszakítása után viss?Javett őrmeste:'l1él ,a~ ~.i 
csendőrségi toborzási évfolyam meghatarozasanaI 
hasc:mló eljárást kell követni, mint a csendőrnél. 
Az új rangnap megáHapítása annyiban módasuI, 
hogy az őrmesternél már teljes mértékben alkal
mazást nyernek az 1935. évi előléptetési rendel
kezések 11. pontjában foglaltak. Tehát az őrmes
ternél.a tényleges állományból távoltöltött, telj~s 
időt az eredeti őrmesteri rangntl<phoz hozza kel! 
adni és ha az így nyert időpont az előlépte~é~l 
igőS7.akdk eP'Vikével s~m egyezik, aikkor a - VISZ-
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sz.ad'elé eső - legközelebbi elölép'tetési időszak, 
tehát mindig a kedvezőbb lesz laz új rangnap és 
az ezen időszaknaJk megfelelő rangnappal bíró 
őrmesterek végére ool'\)l. 

Ha két őnnesuer között a rangviszonyt kell 
meghatározni, akkor az 1935. évi előléptetési 
r endelkezések 9. pontjában foglaltak értelmében 
e tekintetben esetenikint kell az alábbiakban fel
sorolt adatoknak, a felállított sorrendben való 
meghatározás útján dönteni: 

1. az őrmesteri előléptetési nap (rangna.p), 
2. csendőrs~hez való belépés éve, 
3. a járő:rvezetöi tanfolyam összeredményé-

nek fokoreta, 
4. a honvédségneJ. viselt rendfokozat, 
5. a honvédségi szolgáltati idő, 
6. az életkor. 
Az örsök életében az örmesterek közötti 

rangelsőbbség meghatározásnak szükségessége 
mindennapi lehet. Pl. Egy őrmeste.rvezette járol> 
segítséget kér. A segély-járőr vezetője is őrmes
ter. Az együttes továbbműködéshez szükséges a 
két járőrvezető közötti rangviszony megállapí
tása. 

* 
A tényleges szolgálati idejének megsZlakítása 

után visszavett őrmester új rangnapjámak meg
határozásánál kétféle eset fordulhat elő: 

a) A vÍ'sszavett őrmester új csendőrségi to
borzási évfolyamába tartozó őrmesterek még IllZ 

1935. évi előléptetési rendelkezések D) melléklet 
a) táblázatában az átmeneti időre megszaboitt 
feltételek szerint, toborzási évfolyamonkint lép
nek elő. Ebben az esetben az újból sorolt meg
tartja módosítás nélkül a megszakítás ideje hoz
záadásával kiszámított új rangnapot, de az új 
tobQr~ási évfoJyamába tartozókkal lép tovább elő, 
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Pl.: Egy 1926 smptember l-én csendőrség
hez belépett és 1927 szeptember l-én véglegesí
tett s 1930 szeptemlber l-én őrmesterre előlépett 
őrmester a tényleges szolgálatát 1933 április l-én 
megsrekítotJta és 1935 november l-én a tényleges 
szolgálatba vissrovétetetJt. Távd1töltött 2 évet és 
7 hónapot. Uj toborzási évfolyama 1!A29, új őr
mesteri rangnapja pedig 1933 ápriHs 1. lesz, 
mert az 1929-es toborzási évfolyamba taxtozÓlk 
csak 1936-ban lépnek elő őrmester ré. Mivel az 
1929-es toborzási évfoly,amba tartozó őrmesterek 
törzsőrmesterré való el&léptetése az 1935. évi elő
léptetési rendelkezéselk: D) meMéldete a) táblá
zata .szerint még átmeneti időre esik, ezek előlép
tetésének esedékessége nem a törzsől'llnesterré 
való előléptetés egyik feltételeként megszabott 
várakozási idő, hallletm a toborzá:si évfolyam után 
igazodik és ennek megfelelően a példában sze
replö örmester 1942 május l-én léphetne elő 
törzsőrmesterré, mert a szolgálati idő megszakí
tása után visszavettek rengnapján~k visszamenö
leges - kedvezöbb - számítási elve alapján ezt 
az őrmestert úgy kell tekinteni, minltha a D) 
melléklet e) táblázatában foglaltak szerint 1936 
május l~n lépett volna eLő ÖI'mesterré. 

b) A visszavett új toborzá:si évfolyamába 
tartozó örmesterek már az 1935. évi elöléptetési 
rendelkezések A) melléildet "Attekintési táblá
zat"-ában előírt feltételek, tehát a várakozási idő 
kiszámítása alapján lépnek elő törzsőrmesterré. 
Ebben az esetben a visszavettmek az előléptetési 
rendelkezések 11. pont 2-ik bekeooése szerint kell 
az új rangnapját meghatározni. 

Pl.: Egy 1928 október l-én a csendörséghez 
belépett és 1929 október l-én véglegesített 's 
1934 november l-én ől"mesterre előlépett örmes
ter 19?5 augusWus 1-@ l~~lt és 1007 d~~-
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ber l-én a tényleges szolgála.tba vissrrevétetett. 
Távol volt 2 évet és 4 hónapot. Uj toborzási év
folyama 1930-as lesz. Az új rangma,pj.ll pedig 
1936 november 1., mert a számszerűleg pontosan 
kiszámított 193'7 április l--ei ran.gnaphoz vissza
menőleg ez atz; előléptetési időszak van legköze
lebb. Ez az őnnester az 1935. évi előléptetési ren
delkezések A) meIJéket "Áttekintési táblázat"-a 
szerint kiszámított 6 évi várakozási idő leteltével, 
1942 november 1-én lesz törzsőrmester ré előlép
tethető, mert az 1936 november l-ei ran.g:nappal 
rendelkező őrmesterek már nem r.:llZ átmeneti időre 
érvényes rendelkezések 'SZJerint lépnek elő törzs
éÍirmesterré. J elen esetben .a toborzási évfolyrum
nak az előléptetés szempontjából jelentősége máI' 
nincs. 

Az őnnesteri rendfokozat r.llngjelzése és az 
órmesteri rendfokozat értéke sok változáson ment 
már keres~tül a csendÖTségnél. 

A m. kir. csendőrség felállításakor az őrmes
teri rendfOkomt volt a legmagasabb altiszti rend
fokozat és rangjelz,ése a mai csendőr rangje~zé
sével egyezett meg. Csak ' 1912-ben vált~)Zott meg 
a régi csendőr-őrmesteri 'rangjelzés, ettől kezdve 
a valóságos őrmester sárga selyem paszományát 
hosszában egy keskeny piros csík osztotta ketté. 

Az örmesteri rendfokozat az altiszti rend
fokozatok között sorrend szempontjából a mai, 
közvetlen a csendőri rendfokozata után következő 
helyét csak 1920 január l-én foglalta el, amikor 
az őrmester rangjelzése egy ezüst csillag és 
sárga selyem paszomány lett. A sárga selyem 
paszomány helyett 1926-ban ezüst lett rendszere-
!;ítve. * 

Az őnnestel1e!k szolgálati beosztásúra ugyan
aZíQk a rendeJokezések érvényesQk, mimIta. csenQ. 
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örökére, tehát örsön kívül csak a nyomozó ala
kulatok külső csoport jánál és esetleg a tana1aku, 
latoknál oktatósegédi beosztásra jöhetnek teJkin-
tetbe. . 

A fegyverszaki- és patkolómesteri sz.akvizs
gát tett, de még át nem minősíthető csendőrö~et 
(jelölteket) a belügyminiszter úr (VI-c os:z.taly 
útján) minősíti át a szakszolgálatot teljesítők állo
mányába, de az állományilletékes kerületi pa
l'anCSil1ok lépteti elő fegyvel1SZaki-, illetve patkoló
örmesterl1é ugyancsak 7 (esetleg 8) évi ös sz
csendőri szolgálati év útán, ha az egyéb előLép
tetési feltételeknek is megfelelnek. 

VII. 

A törzsőrmester. 

A z őrmester további eJőhaladása már két
irányú lehet aszerint, hogy az ől1sparancsnok
képző i3kolát clvégezte-e és ezreI az önálló al
tiszti parancsno.kság vezetéséhez szükséges elmé
leti <képesítést megszerezte-e, vagy sem. 

A két lehetőséget külön-külön fogjuk tár
gyalni. 

A) Törzsőrmester (vizsgázott). 

Telcil1Jtet nélkül az őnnastroi rendfokozatban 
eltöltött időre, az örsparancsnokképző iskolat 
eredményesen elvégzett őrmestel'ek 'törzsőrmes
terre (vizsgázott) léptethetök ~Ő. 

A m. 'kir. csendörségnél soha sem volt ele
gendő a. már többször említett 3 előléptetési fel
tétel közül a hosszú szolgálati idő, és a jó mimö
sültség ahhoz, hogy a legénységi. állományúak: 
közül valakit önálló altis~ti parancsno:csággal 
bízzanaJe meg. A parancsnoki megbízatás elen
gedhetetlen előfeltétele volt mindenkor a maga
sabb elméleti képzettséget jelentő altiszti vizsga 
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sikeres letétele, amit majdnem kivétel nélkül 
mindenkor tanfolyam előzött meg. 

1881-ben az ölb--paranosnok számára az örs
vezetői, az idősebb öl'sparancsnOlk. réazél'e pedig 
az őrmesteri rendfokozat volt rendszeresítve. A.<. 
örsvezetővé való előléptetés feltétele viszont a 
minden egyes i!rerületné1 szervezett tanosztálynál 
felállított altiszti tanfolyamot követő altiJSzti 
viZlSga "jó" eredménnyel való letétele voLt. 

Magánaik a vizsgának és a tanfol,amnak a 
tartama, ehlevezése, a beveüÉlnylé.shez megköve
telt feltételek és a kiválasztás r~dszeI1e is több
ször változott, de a lényeg és a cél mind<ig Vlál
tozatlan niaradt: az altiszti sarjak.. .. lak az örs
paracsnoki álláshoz mért általános kép:z;ettséget 
megadni és a szaktlj.Il!tárgy,ak al.apos elsajátítá
sával biztos támaszt adni számukra ahhoz, hogy 
az örsparancslloki állás núnden felel ő sségét, fei
adatát és terhét vállalni tudják. 

A szombathelyi m. kir. cGendőr örsparancs
nokkéDző iskolának 1927 március l6-án történt 
megnyitás áig az ör&parancsno~épző tanfolyamok 
elnevezése különböző volt: 

1881-től 1909-ig minden kerületnél - a tan
osztálynál - altiszti iskola működött. 

1909-ben a csp.ndőra!ILiszti kal1l1a.k magasabb 
színvonalra való emelése és kiképzÉlSlének egysé
ges, szélesebb alapokra fektetése céljából megkez
dette működé"ét Nagyváradon a "M. kir. csendőr 
továbbképző és nltiszti iskola", amit követett 
nemsokára a k,el"ÜletJek tanOiSztályainak megszün
terese. 

Az első nagyváradi központi csendőriskola 
clnevezését 19l2-ben megváltoztatták Országos 
m. kir. csendőriskolá"-vá, de ennek az 'iskolának 
nemcsak a neve, hanem a szervezete és feladata 
is megváltozott, ,amiről már az előzőkben szólot
tunk. 
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A wlághábOTÚ alatt szünetelt a nagyváradI 
onwágos csendőriskola és a háború vége felé 's a 
forradalmak alatt bizottsági altiszti vizsgával 
kísérelték meg a szünetelő altiszti iskolai kikép
zést pótolni. 

1920-21-ben a kel'Ületeknél l'övid időre ts
mét felállították a tanosztályokat, ahol a háború 
és a forradalmak alatt bizottsági altiszti vizsgát 
tettek részére pótaltiszi tanfolyamok folytak. 

Az aJtiszti utánpótlás már 1922-ben ismét 
megkezdődött Egerben és KJecskeméten, az ott 
felállított, de nemsokára megszüntetett iskolák
ban. 

, 1922-től 1924-ig Ostffyasszonyfán "Összpon
tOSltott altiszti tanfolyam" volt, ahol kezdetben 
csak pótaltiszti tanfolyam, 1923-ban pótartiszti és 
örsparancsnoIDképző iskola és 1924-töl már csak 
ör.sparancsnokképző iskola volt. Az osztffyam
szonyfai. téli tanfolyam tartására alkalmatlan 
?a;~épületeke~ 1924 őszén lebontották, hogy fel
emllsek helyettuk Szombathely t az új örsparamcs
llokképző iskola épületét, amelyik 1927 március 
16-án megnyitotta kapuit az évente felállíto~t 
örsparancsnokképz.ö tanfolyamok számára. 

Az altiS'zti, illetve az örsparalloS1lokkiépző 
iskola tartama 1881-ben 6, majd NagyváradOJl 
10, OstffYlllsszonyfán 6 és SzombaJhhelye;ru 10 a 
pótaltiszti tanfolyam 3 hónap volt. ' 

Az 1897. évi "Utasítások a 1'It • kir. csendőr
ség számára" dmű. a mai "Szut."-nak megfeleló 
szolgálati könyv 27. §. utolsó bekezdése szerint 
.. Az örsvezetői vizsgához egyáJotalában a gyalkor
lati szolgálatban bebizonyított jártasság, meg
felelő SIZOIgálat után és csaJds oly egyének 00-
csáthatók, kik kifogástalan minősítvény mellatt 
tiszta és higgadt jellemme1 birnak" Ugyanezt a 
feltételt az 1912. évi "Cs-l" jelZJésű "Utasítások 
(~ m. kir. csendőrség számára" cÍlmű szolgála'U 
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könyv 29. §-ában már igen ~:öviden :;dta me!f: 
Altiszti iskolába minden tekintetben erdemes es 

~lkalmas nős csendőrök is vezényelhetők." A noo 
szó azért van külön kiemelve, mert kezdetben 
csak nőtleneket lehetett bevezényelni és csaik 
1904 óta vezényelhetők be a nősök is. 

Az 1926. évi előléptetési rendelkezés az örs
para.nc.,noklképzőiskolába való vezénylés sz~m
pontj ából csak annyit tartalmruzott, hogy az ors
parancsnokképzőtanfolyamba csa~is ,a ;oovább:~é~
zésre és majdan a parancsnokI alIas betol te
sére minden irányban alkalmasaknak igéI1kező 
őrmesterek és töl'ZiSőrmestcrek vezényelhetők. Itt 
még nem volt határozottan kimondva az 1935. 
évi előléptetési rendelkezéseket mindenütt ikís.érö 
hármas előléptetési feltétel. 

Az 1935. évi előléptetési rendelkezéseknél 
már megvan mind a három feltétel. A 12-ik 
pontban foglaltak szerint az örsparancsnokiképző
iskolába való bevezénylésre csruk azok az őrmes
terek jöhetnek számításba, akik 10--13. csendőr
ségi szolgálati évüket töltik, a járőrvezetői tan~ 
folyamot legalább az átlagot elérő "jó" ered
ménnyel végezték és a bevezénylésl'1e felállított 
egyéb feltételeknek is megfelelnek. 

Az 1935. évi előléptetési rendelke%sek 12. 
pont 2-ik bekezdésében foglaltak szerint azok az 
őrmesterek, akik 2 év, vagy ezt meghaladó kato
nai szolgálati idővel rendelkeznek, előbb jelent
kezhetnek, azonban a jelentkez.ési felhívásban 
erre nem hívják fel az igény jogosultak figyel
mét, ezért ezt mínden érdekeltnek a saját jól 
fplfotrott érdekében magának kell figyelemmel 
kísérnie. 

A m. ikir. csendőrség felállításától 1909-ig 
minden kerület maga gondoskodott az altiszti
karában beállott fogyaték pótlásáról a kerület 
törzséhez tartozó ta;n,osztálynál felállított altiszti 

tanfolyam keretében.. A ta.n101yam vegen a hall
gatók bizottság előtt vizsgáztaJk. A vizsgázott 
"altisztjelöbt csendőr"-ők örsvezetők lettek, tha a 
kerületüknél az altiszti létszámban hiány volt, 
ellenkező esetben csak "csendőr címzetes örsve
zető"-k lettek. Az utóbbi sem megkülönJoozteW 
jelvénnyel, sem az illetmény emelkedésével nem 
járt. , 

Ez a rendsrer úgyszólván változatlanul volt 
érvényben 1920-ig. Addig csak a vizsga után 
nyerhető valóságos l'endfokozatok és az ladomá
'l1yozható címzetes rendfokozatok elnevezésében 
vol tak vál tozáSOlk:. 

1920 január l-től 1933 január l-ig magasabb 
illetmémyt is jelentetm az· alt.iJszti vizsga letétele, 
meI't ez évek alatt a vizsga letételét nyomon 
követte a valóságos, magasabb illetménnyel járó 
tiszthelyettesi előléptetés. Az 1935. évi előlépte
tési re.'1delkezések kiadása előtt - ennek sZiclle
mével megegyezően - 1933 január 1. óta az al
tiszti vizsga letétele után előléptetés már csak az 
őrmeste.!1lOOnt viz.sgázottakat illeti meg, - törzs
őrmesterré. A törzsőrmesterek nem lépnek elő, 
hanem, a törzsőrmesterré előlépett vizsgázott 
őrmesterekkel együtt csoak az írásban használható 
"törzsőrmester (vizsgázott)" elnevezést kapják 
és az előléptetési rendelkezések 16. pontjában 
felsorolt egyéb megkülönböztető jelzéseket, ame
lyekről már az előzőkben szólottunk. 

Az altiszti, illeltve az örsparancsnokképző 
vizsgát tettek elnevezése, illetve a l'észükre ado
mányozható magasabb címzetes rendfokozatok is 
több vá1tozáoon mentek keresztül: 

1881-001 1901-ig "csendőr címzetes örsve
zető" vagy "csendőr címzetes ő=ester"; 

1901-től 1912-ig "csendőr címzetes örsvezető 
II"1Od altiJszt" vagy "csendőr címzetes őrmester"; 

1912-.től1916-ig "csendőr cimzetes ő11me9tell"; 

I 

I 
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1916-tól 1919-ig "vizsgázott alörmester"; 
1920-tól 1D26-ig ,,3. osztályú tiszthelyetes" ; 
1926-tól 1933-ig "tiszthelyettes"; 
1933-tól 1935-ig "vi~gázott-törzsőrmester" és 
1935~től "törzsőrmester (vi~gázott) ". 
Az altiszti, illetve az ömparancsnol@épző

iskolába való bevezénylés 1933-ig ,az úgynevezett 
"kije1ölési-rendszer" alapján törtérut, ami lénye
gében nem volt más, mint az elöljárók által be
veoonyh~sre alkalmasnak minősítettek közül a 
szüllffiéges számúamak a kijelölése. Akijelölést 
1933-ig a kerületi paranc,snokok eszközölték a 
belügyminiszter úr (VI---c osztály) által nekik 
juttatott részesedési létszám arányá.ban. 

A 16.074/eln. VII-c 1933. számú belügymi
niszteri rendelet az örsparancsnokképzőiskolába 
való bevezénylés rendszel'ét új alapokra fektette. 
Az eddigi kiejelölési rendszer helyett beve7Jette az 
önkéntes jelentkezést követő előzetes rostálással 
egybeköWtt "kivá1asztási rend~r"-t. 

A kiválasztási rendszer a bevezénylést több 
ütemre osztotta: 

a) felhivás kiadása a jelentk~ésl~ a bel
ügyminiszter úr (VI---c osztály) által kijelölt 
toborzási évfoly:amok megjelölésével; 
, b) a jelentkezet1:iek rostálása a kerületi pa
rancsnokságok által a belügyminiszter úr (VI-c 
osztály) által kiadott "Utasítás" s7Jerint a minő
sítés alapján; 

e) a bevezénylésre tekintetbe jöhetökmek a 
belügyminiszter úr (VI---c osztály) által képes
ségvizsgálatra és orvosi vi~gára való berende
lése; 

d) a képességvizsgálat összerednnényéneik a 
belügyminiszter úr (VI-c Qszitály) által onszá
gOS VÍiSronylatban való összevetése és EID1'!ek alap-
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ján a. szükséges számú hallgatóknak a kiválasz
tása és bevezény)ése. 

A belügyminiszter úr (VI-c osztály) évente 
2-4 toborzási évfolyamba tartozókat hív fel az 
örsparaIlJCSllokképzőiskolába való önkéntes jelent
kezésre. Ugyanazt laz évfolyamot egymásután 
2-3-1Szor hívják fel aszerint, hogy a kérdéses 
évfolyamokban ország'Qs viszonylatban mennyien 
vannak. Mindenki mindaddig jelentkezhetik, míg 
az évfolyamát erre kijelölik. Fel mem hívott év
folyamba tartozó nem jelentkezhetik, kivéve az 
1935. évi előléptetési rendelkezések 12. pont 2. 
bekezdésében említett, legalább 2 évi katonai 
szolgálattal rendelkezőket. A kiválasztási rend
szer szerint országos viszonylatban is a legér
demesebbek jutnak be az örsparancsnokképző is
kolába. 

Az 1935. évi előléptetési l'endelke:resek 'teljes 
életbe1épéséig, az átnneneti idő alatt, törzsőrmes
terek is bevezényelhetők az örspaIlancsnokképző
ilskolába, mert az átmeneti idő alatt még van
nak olyan törzsőrmesterek is, akik már 13 éVI 

csendől'ségi szolgálati idejük elérése előtt tö~
őrmesterré léptek elő. 

A mai próbacsendöri iskolának már közölt 
b:.nany;agáva.l VIaló összehasonlítása wgett· ismer
tetjük a régebbi altiszti iskolák tananyagát is: 

1. Magyar nY'Clv. 
2. ll'álytan, amenny;iben ez ,az örs parancsnok 

szolgálati ügykörének megfelelő fogalmazási ké
pességooez megJÓvánható. 

3. Számtan (4 alapművelet és törtek). 
4_ A csendŐTségi szervezeti és szolgálati uta

sítás és ebben foglalt s különösen a közbizton
sági szolgálat teljesítésére vonatkozó haJtározvá
nyok végrehajtási módja. 

, 

I 



5. Csendőrkerületi parancsnokság által kö
zölt törvények, rendeletek és oktató terméS'bl'llÜ 
parancsok, melyek oa csendől'Ségi szolgálatra vo
noatko:mak. 

6. öl'siroda vezetése. 
7. Csendőrségnél használatban lévő lőfegy

ver szerke-zetéről, kezeléséről, jókarban tartásá
ról és megvizsgálálSáról szóló utasítás. 

8. Szolgálati Szabályzat I. ás III. Rész és 
9. a GyakorlaJti Szabályzat (gyalogosoknál a 

gyalog1Sági, J.o.vasoknál a lovassági is) oly mér
tékben, melynek tudása a csendőraltiszt ré~re 
szükséges. 

A végi altiszti vizsga bizottsági volt és mél
tánylást érdemlő esetben meg is lehetett ismételni. 
Ma serm az örsparancsnokképzőiSikolába való be
vezényIést, sem a vi~gát megismételni nem lehet. 

Az örsparanosl1okképzőiskolában elért tanul
mányi el'edmények sorrendjében, közporuti rang
sorba kerülnek oa vizsgát sikerrel letett hallglatók, 
de nem oszlanak meg előléptelbési időszakokra, 
ham em az ugyanazt a tanfolyamot végzettek egy 
sorolási évfolyamába tartoznak és majd csak a 
tiszthelyettesi előléptetéskor, a fogyaiékban be
álló pótlás mél'véhez képest oszlanak meg előlép
tetési időszakokra. Az 1935. évi előléptetési ren
delkezések életbelépte előtt az örsparancsnok
képzőiskoláit el végzettek kerületenJként rangsorol
tak a vizsglán elért tanulmányi eredményiik sor
rendjében. 

A törzsőrmester (vizsgázott) lehet gyalog-, 
lovas- és motoI'Os állományú. Beosztás tekinteté
ben is lehl'it különböző, aronban szak~olgálatot 
teljesítők állományába át nem minősíthető és 
rádióállOInásra sem osztható be. . 

Az öl'spamnosnokképzőiskolát vég-Lett aJtism 
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alosztál)'lhoz irodai szolgálatba nem osztható be 
és egészségügyi szolgálatra sem alkalmazható. 
Ha egészségügyi állapota aSzut. 63. pontjában 
foglaltak alapján irodaiswlgálatra való beORZ
tását indokolttá teszi, csak ooztály- és ennél ma
gasabb parancsnokságokhoz osztható be. 

. Örsparancsnokhelyettesnek csak örsparancs
nokképzőiskolát végzett altiszt nevezhető ki, a 
többi alt.iszt csak ideiglenesen töliJhet be ilyen ál
lást s mihelyt örsparancsnokképzőiskolát végzmt 
törzsőrmester (vizsgázott) rendelkezésre áll, eze
ket fel kell váltarui, ami önként értetődik az 1!l35. 
évi előlépteltési rendelke'lksek 9. pont :1. bekc~dé
sében foglalt ama elvből, hogy a'Z örsp:rraucsnok
kJépzöiSlkolát végzett törzsőnnesterek az összes 
többi törzsőrme5tereket - tek.intet nélkül azok 
törzsőrmesteri rongjára - rangban n.egelőzik. 

Az örsparan<lsnokképző iskola dvégzése utún 
a tÖl~sörmesteJ:ek (vizsgázottak) örsparuncsl1ok
helyettesként működnek 2 évig. Ez idő alatt. még 
kivételasen sem alkalmazhatók más beosztásban. 

Az 1935. évi előléptEJtési rendelkezések 9. 
pontja szerinti rangviszony meghatározásra az 
örsparancgnOtkképző iskolát végzeItteknél szük
ség nlelIll lehet, mert ewk országos rangsorban 
vannak sorolva. A "törzsől'mesterré (vizsgá
zott)" való killyilvánításnál a mellőzés nem lehet
séges, mert. ha valaki az örsparancsnok~épzőisko
lát sikerrel elvégezte, autom,atikus,an törzsőrnnes
ter (vi'Zsgázott) lesz, míg az örsparancsnokképző
iskolát sikertelenül végzettek megmaradnak az 
előbbi rangviszonyukban. 

A szolgálati idő megszakítása után visszavett 
törzsőrmester (vizsgázott) új rangnapját és új 
toborzási évfolvamát a már ismertetetit módon 
kell meghatározni. 
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B) A törzsőrmester. 

Az az őrmester léptethető elő törnsőrmes
terré, aiki az őrmesteri J,endfokozatban legalább 
6 évet eltöltött és az utolsó 3 évben legalább "jó" 
összegyéniségiinek van leírva. 

Az 1935. évi előléptetési rendelkeOOsek az 
örsparancsnoki iskolát nem végzett őrmesterek 
részéről a törzsőrmesteri előléptetéshez nem kö
veteli meg az eddig mindig megállapítlható há
rom előléptetési feltételt, mert az őrmesrtereknek 
a törzsőrmesteri előléptetésiik előtt sem tanfo
lyamot hallgatni, sem vizsgát tenni nem kell. A 
sza.kvizsgát már letett fegyvel'szaki és patkoló-o 
valamint a rádió-távirász őrmestereknek sem kell 
tanfolyamot hallgatni, vagy külön vizsgát tenni 
a rtörzsőrmesteri előléptetésük előtt. 

A minősítés minősége tekintetében a feltétel 
azonos az őrmesteri rendfokozat · eléréséhez fel
állított átlag'ot elérő :követeiménnyel, de mennyi
ség szempontjából már fokozottabb a követel
mény, mert nem 2, hanem 3, az előléptetést köz
vetlen megelőző, egymást követő évről kíván "jó" 
minősítést. 

Az 1926. évi előléptetési rendszer szerint az 
volt törzsőrmesteITé előlép,tethető, aki az őrmes
ieri rendfokozatiban legalabb 3 évet eltöltött él; 
általános "jó" minősiiltsége mellett jó járőrveze
tővé vált. 

Ha az 1926. és az 1935. évi rendszereket 
e tekintetben ÖSS'LehasonJítjuk, megállapítható. 
hogy a törzsőrmesteri előléptetés feltételei mind 
a várakozási idő, mind a minősítés. szempontjából 
Lényegesen fokozottabbak ma, mint az clőző 
r endszern·él. 
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A törzsőr:nesteri előléptetés, az 1935. évi elő
léptetési rendelkezések teljes érvénybelépése után 
és ezt megelőzőleg az átmeneti idő ala.tt ugyan
azon élvek alapján történik, mint az őrmesteri 
előléptetésnéI. Tehát az átmeneti idő alatt tobor
zási évfolyamoniként, az új rendszer teljes élet
belépése után pedig a várakozási időnek az ese
dékes előléptetés napjára való kiszámításával 
jelölik ki az e!őléprooL.ésre sorra kerülőket. 

Az 1935. évi előléptetési :rendelkezésekben 
előírt ütem csak 1943-tól fog teljes mértékben 
érvényesülni. Az átmeneti idő alatt 1942-ig, 
évente csak egyszer és pedig novembe:r l-én lesz 
törzsőrmesteri előléptetés, éspediig egy-egy csend
őr.ségi tJoborrosi évfolyam 2-2 év alatt fog elő
lépni és így kiméletes ütemben történdk ~ át
menet az 1926. évi előléptetési rendszerben előírt 
rövid vál'akozási időről az 1935. évi rendszer fo
kozottabb, a 13 összcsendőrségi szolgálati év be
töltésének kÖvetelmé..'1yére. így pl. az 1935-36. 
években 10, az 1937-38. években 11, az 1939<-40. 
években 12 és osak 1941-től feltétel a 13 évi 
csendőrregi szolgálat. (Előléptetési rendelkezések 
D) melléklett a) táblázata.) AD) melléklet b) 
táblázata pedig laz átmeneti idő ,alatti minőSÍ
tési feltételeket mutatja. így pl. 1935-beIIl még 
az 1926. évi törzsőrmesteri minősítésielőléptetési 
feltétellel megegyezően csak egy, 1936-ban már 
kett{S és csak 1937-től követeli meg az 1935. évi 
rendelkezések feltételeinek megfelelően az elő
léptetést közvetlenül megelőző 3 egymást követő 
évről való legalább "jó" minősítést. 

A minősítési feltétel megszerzése a törzSŐL'-

~::~~:~ ~~~dot~~, ~~~t~i\ ~~flöz~~t t~b~~ 
ramgveszteséget is vonhat maga után. 

Az előléptetési rendelkezések D) melléklet 
23 
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e) táblázata viswnt az átmeneti idő alatt elő
léptetésre kerülő toborzási évfolyamok elméleti 
képzettsége - a járőrvezetői tanfolyam elvégzé
sének, illetve a járőrvezetöi tanfolyamot nem 
végzettelméi a minősítés fokozata - szerint elő
léptetési időszakokra való megosztását szab á
lyozza. 

AD) melléklet Or-e táblázatainak alkalma
zására példa: Az 1926-os csendőrségi toborzási 
évfolyamba tartozó, 1930-ban őrmesterré elő1é
pettek közül 1936 november l-én, tehát a 10. 
csendőrségi szolgálati évükben, csak azok lesznek 
törzsőrmesterré előléptethetők, akik a járőrveze
wi tanfolyamot "kitűnő" vagy "jeles" eredmény
nyel végezték és 1934-35-ben legalább "jó" össz
egyéniségünek voltak: leírva; míg a járőrvezetői 
tanfolyam ot "jó" és "elségséges" eredménnyel 
végrettek csak 1'937 november 1-én, tehát a ll. 
csendőrségi szolgálati évük alatt lesznek törzs· 
örmesterré előléptethetők, ha az 1934-1936. 
években legalább "jó" összegyéniségünek voltak 
minősítve. Ez a rendszer csak: addig tart, míg 
olyan őrmesterek kerülnek tö!<zsőrmesteri előlép
tetésre sorba, kik a járőrvezetői tanfolyam ered
ménye alapján még nem léptel{ elő. Attól kezdve 
már a D) melléklet e) táblázat A-B-C-D 
megjelölései szerint - és azután is, - az ör
mesteri rangjuk alapján kerülnek sorra. 

A tör~rmesterré való előléptetés joga - a 
szakszolgá,latot teljesítőket is beleértve, - a 
kerületi parancsnokot illeti meg. 

A törzsőrmesterek nlincsenek rang1SOrolva, 
hanem mint az őrmesterek, csak toborzási év
folyamb a sorolnak. Ha törzsőrmesterek között 
esetleg ~ükség volna a rangviszony meghatáro
zására, akkor ugyanazt az eljárást kell követni, 
mint az őrmestereknél, éspedig ugyanazolmak aL 
adatoknak a mérlegelésével. 
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A törzsőrmesterek l'angmapja a törzsőrmes
terré történt előléptetésük il1Ja:pja, kivéve azokét, 
akiket a tényleges csendőrségi szolgálatuk meg
szakítása után vettek vissm, A tényleges ;szolgá
latba visszavettek új csendőrségi toborzási év
folyamának és rangnapjának meghatározását 
hasonlóan kell eszközölni, mint a hasonló körül
mények között visszavett ömnesterekét. 

Az előléptetésnél VMÓ mellőzés lehetőségei is 
a2lou1osak az őrmesternél mondottakkal. 

A törzsőrmeste:ri rendfokozat rangjelzése : 2 
ezüst csillag és elillslt paszomá.ny. 

A törzsőrmester már irodai és egé"zségügyi 
szolgálatra is beosztható. 

A rádió-állomásokra beosztottalrnak leg
később a 'törzsől11nesteri rendfokozatban kell a 
rádió-állomás vezetői viIlsgát lete.nn~ök, ha a 
tiszthelyettesi rendfokozatot el akarják érni. A 
rádió-állomás vezetői vizsgát tett altisztek azon
ban már csak rádió-állomásokra oszthatók be. 

A fegyvel'szaki- és patkoló törzsőrmestea'ekre 
ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a fegy
yerszaki- és a patkoló őrmestereIne. 

A számvivő szakszolgálatra való 'kiválasztás 
a törzsőrmesteri rendfokozatban történik. Az 
utánpótlásról a belügy;miniszter úr (VI-c csz
tály útján) esetenkénJt gondoskodik, itt az örs
parancsnoldcépző iskolát végzett törzsŐrmestere.k 
tekintetbe illem jöhetnek. A számvivő altiS2lti 
vizsga sikeres letétele után .szá,mvÍvő-törzsőrmes
terré minősítettnek át és központi nyil\'ántartás1a 
kerülnek, de nem ragsorolnak. A számvivő, vala
n1ÍlIlt .a fegyvenszaki- és patkoló szakszolgálatot 
teljesítők már csak mint tiszthelyettesek lesznek 
l'angoorolva. 
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VIII. 

A tiszthelyéttes. 

Az eddigiekből megállapítható, hogy a törm
őrmesteli rendfokozatig bezárólag mind a csa
pat, mind a szakswlgálatot teljesítők részére az 
előléptetési feltételek teljesen azonosaik. A két 
csoport előléptetési feltételeinél csak annyi 
volt :lZ eltél'és, hogy a fegYVe'l"szaki- és patkoló 
szakszolgálatot teljesítőknek az ihme~teri elő
léptetés előtt a járőrveretői tanfolyamot nem kell 
tlvégezniök és számvivő-tö~sőrTIIlestel'r.é csak a 
számvivő altiszti és fegyverszaki- és patkolómes
teri szakszolgálatot teljesítő .altisztté pedig csak 
a megfelelő szakvizsgát tett törzsőrmesterek mi
llősíthetők át. 

A tiszllhelyette~ történő előléptetésnél az 
előléptetési feltételek tekintetében azonban már 
több csoportot kell megkülönböztetnünk, éspedig a 

A) Csapatszolgálatot teljesítő-: 
a) őrparancsnOtkképző :iJskolát végzett-, 
b) rádió-állomás vezetői vizsgát tett-, 
e) kivételesen előléptetett-. 

B) Szakszolgálatot telj esítő-: 
a) számvivő-, 
b) fegyverszaki- és végül a 
e) patkoló-

tiszthelyettesek csoportját. 

ad. A /a : 
Az az örsparamcsnokképző iskolát végzett 

törmőrmester (vimgázott) léptethető elő tiszthe
lyettessé, lilki minősítése szerint az örspamncsnoki 

357 

állás betöLtésére alkalmasnak, v>aIamErut a leg
utolsó 3 évben legalább egyszer "igen jó" és két
szer "jó" összegyéniségünek van leírva. 

Itt a három előléptetési feltétel közül hiány
zik a vár/lJkozási idő meghatározása, mert az örs
parancsnoJtképző iskolát végzett törzsőrmesterek 
(vizsgázottak) már csa-k rangsorban és a rend
szeresített tiszthelyettesi létszámban megürese
rIett helyekre léptethetők elő. 

A minősítési feltételek tekintetében már az át
lagot meghruIadó fokoza-t a követJeImény, de igen 
méltányos mértékben. 

Az elméleti képzettség feltétele itt kettős, 
amennyiben '!lőzőleg az örsparancsnokképző tan
folyamot kell elvégezni s ezt követően az örs
parancsnoki állásra való rátermettséget gyakor
latilag is igazolni kell, amire az előléptetési rend
delikezések 13. po.nt d) alpont jában foglaltak mE)

rÜlJt alkahna is van minden törzsőrmesternek 
(vimgázottnaik) az örsparancsnokképző iskola el
végzése után a tőlük megkövetelt 2 évi örspa
l'ancsnokhelyettesi működésük alatt. 

ad. A/b: 

All'áddóállomásvezetői vi'lJsgát tett törzsőrmes
ter tiszthelyettessé akkor léptethető elő, ha a 
törzsőrmestJeri rendfokOlZathan legalább 7 évet 
eltöltött, m111ősültsége s;Ilerint a legutolsó évben 
a rádió-állomás vezetésére alkalmasnak és a leg
utolsó 3 évben legaJább egyszer "igen jó" és két
szer "jó" összegyéniségűnek van leírva. 

A "rádió-távirász-tiszthelyettes"-sé való elő
léptJetésnél már ismét fellelhető mind a három 
előléptetési feltétel. 

A törzsőrmesteri re.ndfokozatban megköveteM; 
legalább 7 évi várokozási idő azt jelenti, hogy a 
rádió-távirász timtheJyettessé történő előléptetée-

I 



358 

hez legalább 20 évi össz.c.sendőrségi szolgálati idő 
szükséges. 

Aminősítési felrtétel ,azonos az örsparancsnok
képzö iskolát végzett törzsőrmesterrel (vizsgázot
tal) szemben felállított követelménnyel. 

Az elméleti képzettség szempontjából itt is 
kettős a követelmény. A rádió-állomásvezetői 
vizsga előzetes letétele és gyakorlati szempontból 
az előléptetést megelőző évben a rádió-állomás 
vezetésére való alkalmasság igazolása. 

ad. A/c: 
Az örsparancsnokképző ~skola vagy a. rádió

állomásvewtői vizsga letétele nélkül az a törzs
őrmester léptethető elő kivételesen tiszthelyet
tessé, aki legalább 24. csendőrségi szolgálati évét 
betöltötte, ebből legkevesebb 16 évet örsszolgálat
ban töltött és a legutolsó négy évben legalább 
"igen jó" összegyéniségűnek van leírva. 

A kivételesen tiszthelyettesé törtúénő előlépte
tés feltétel ei között az elméleti kiópzettség !köve
telménye hiányzik, de ezt pótolja a 16 évi örs
szolgálJat. Minden hiányzó örsszolgálati év he
lyett a 24 évi összcsendőrségi szolgáiruti idő egy
egy évvel megnövekszik. örsszolgálattal egyenlő
nek kell venni a nyomozó al,osztályok ikiilső CSQ

port jainál és a tanalalwlatokniáJ. oktatósegédi 
minőségben teljesített szolgálatot. 

Az előléptetési rendelkezések II. fejezet ad 
3. pontjában foglaltak szerint azonban .azokat 
a törzsőrmestereket, alkik 1934 december l-én 
már legalább egy év óta irodai szolgáirutban 
voltak és nem rendelkeznek 13 évi örsszolgáLlt
tal, - tekintet nélkül a kivételesen történő 
tiszthelyettesi előléptetésük idejének esedékes
Elégére, - az előléptetés srzempontjából úgy 
kell tekintel1i, mintha már 13 évi örsszolgálatt'lJJ 
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rendelkezének. Ez annyit jelent, hogy az 1935. 
évi előléptetési rendelkezések érvénybelépése előtt 
- aSzut. 63. pontjában foglaltak alapján -
irodai regédmUJlkásnak és az egészségügyi szol
gálatra beosztott, e kedvezményben részesíthető 
törzsőrmesterek csak a 27. összcsendőrségi szolgá
lati évük betöltése után; míg a szükséges örs
szolgálattal nem rendelkező, de e ikedveZilTIenyben 
nem részesíthetők - esetleg - lényegesen később 
léptethető k elő kivételesen tiszthelyettessé. A ki
vételes kedvezmény jogosságát 1935 deoember 
31-ig rendezni kellett, mert utólagos odaitélésnek 
helye nincs. 

A kivételesen tiszthelyetuesé előléptethetők 
számára külön van megállapítva a rendszerOOÍ
tett létszám. 

Mind a három, a~z az A/a-c) pontok alatti 
lehetőségek szerint előléptetett tiszthelye'ttesek 
csapatszolgálatot teljesítők, de egymás között -
egyenlő rangnap esetén - a!Z örsparancsnok
képző iskolát végzett a másik kettőt,s a kivé
telesen előléptetett pedig a rádió4ávirász tisrl
hely,ettest rang1Sorsolás tekintetében megelőzi. 

ad. B/a-c: 
Mim.d a !három szakszolgálati csoportba tar

tozó törzsőrmesterek közül az léptethető elő tiszt
helyettessé, ~ki a törzsőrmesteri rendfokozatban 
legalább 7 évet eltöltött és a legutolsó 3 évi mi
nősítésben le~alább egyszer "igen jó" és !kétszer 
"jó" összegyéniségűnek van leírva. 

A szakszolgálatot teljesítő tiszthelyettessé való 
előléptetés feltételei között hiányzik az elméleti 
képzettség követelménye, mert azt már az át
minősítésük előtt kellett megszerezniök, illetve 
a tiszthelyettesi rendfokozat eléréséhez új abb 
tanfolyam elvégzése vagy vizsga letétele felté
telként nincs előírva. I 

I 

I 
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A várakozási, illetve az öSSlZcsendőrnégi swl
gálati idő és a minősítés tekintetében a követel
mény a rádió-távírász tiszthelyettessé történő 
előléptetés haso11!ló felWteleivel azonosak 

* 
Tiszthely:cltessé kizárólag csak a saját szol

gálati csoportja részére rendszeresített létszám
ban beállott hiányra lehet, az 1935. éví előlépte
tési rendelkezések A) rmellékJetében részletezett 
feltétel,ek szerint előléptetlli, de csakis az elő
Léptetési időszakok valamelyiIkén. 

Atmenelti idő alatt a c.sapatszolgálaltot teljesítő 
törnsörmester számára a tiszthelyettessé való 
előléptetési lehetőségeket az előléptetési rendel
kezések D) melléklet a-c) táblázatai tüntetik fel. 

A szak- és rádió-távirász-szolgálatot teljesítő 
törzsőrmesterekre érvényes rendelkezést pedig a 
D) melléklet a) táblázat lábjegyzete tartal
mazza. A sza'kszolgálatot teljesítők az átmeneti 
idő alatt a minősítési feltételek tekialtetében ha
sonló könnyítést élveznek, mint a c.sapatszolgála
tot teljesítők. 

* 
A tiszthelyetrtesi elnevezés eredetileg a hon

védségnél a tisztjelölt rendfokomti megjelölé
sére szolgált, am:i idővel zászlóssá változott. Az 
így felszabadult rendfokozati elnevezéSit a hon
védségnél átengedtJék az aklror létező legmaga-, 
sabb altiszti rendfokozat megjelölésére. 

A m. kir. csendőrség csak 1919-ben vette át 
ezt az elnevezést eredetileg az altiszti vizsgát 
nem tett legénység részére rendszeresített~ leg
magasabb altiszti rendfokozat rés~ér~. ~o~:" "ez 
a rendfokozati elnevezés a csendorsegnél kulon
böző változáson ment át. 
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A tiszthelyettesi rendfolcooaJt rangjelzése 3 
ezüst csillag és ezüst paszomány. Ez is több vál
tozáson ment át 1919, óta. Az örs.- és különít
ményparancsnoknak kinevezett tiszthelyettesek 
parancsnolci megkülönböztetési jelvényül a zub-· 
bony- és a köppenygallér-hajtókáján 1-1 ho:má
lyosan ezüstözött fémgombot viselnek. 

A tiszthelyettesek mind rangsoroltak. Arh ösz-. 
szes csapatszolgálatot teljesítő tiszthelyettesek 
rangnaponkint csoportosítva - az örsparancs
nokképzö iskolát végzettek, a kivételesen elő
lépettek és a rádió-állomásvezetöi vizsgát tet
tek sorrendjébE'll - együttesen egy rangsor
ban; a szakszolgálatot teljesítők pedig I5zak
szolgálati csoport jukon belül külön-külön kerül
nek központi rangsorba, Az 1935. éví rendelke
zések életbelépte előtt tiszthelyettessé előlépte
tetteket a belügyminiszter úr (VI/c osztály 
útján) a kerületek eddigi tiszthelyettesi rangso
rai összevetésével országos rangsorba sorolja 
be az előléptetési rendelkezések 8. pontjában fog
laltak figyelembe vételével. A szak.szolgálatosok 
rangját újból állapítják meg, mert - mint már 
mondottuk - a további előléptetésük alapja az 
összcsendőrségi szolgálati ide jük, s évfolyamon
kint belül pedig a szaktanfolyamban elért tanul
mányi eredmény fOLl{a, illetve a rangszámuk. 

Minden tiszthelyettesnek toborzá.si évfolyama 
is van, de a toborzási évfolyamuk a további elő
léptetésük szempontjából közömbös, mert soro
lási évfolyamonként é.q azon belül rangsorban 
lépnek elő a csoportjukban beállott fogyaték ará
nyában. 

A tiszthelye'tteseknél az előléptetési rendelke.
zések 9. pon.tja szel'inti ra.'1'Jgmeghatározásnak 
helye nincs, mert minden tiszthelyettesnek nem
osak rangnapja, hanem - saját csopol'ltján belül-

I' 
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rangszáma is van és így a tiszthelyettesek kö
zötti rangviszony és rangelsőbbség mindenkor 
világos. 
• Különböző szolgálati csoportba tartozó tiszt
helyettesek között a rangelsőbbség szempontjából 
először a raJlgnapot, ha ez egyezik, akkor a swl
gálati csoportot kell alapul venni, éspedig: csa
patszolgálatot és s2lakswlgálatot teljesítő tiszt
helyettesek sorrendjében,s ha a szolgálati cso
port is egyezik, úgy a a:angszámot kell mérle
gelni. Különböző sZa!kszolgálati csoportba tar
tozó tiszthelyettesek között azonos rangnap ese
tén elsőbbség illeti meg azt, akinek több a csend
őrségi szolgálati ideje és ha ez is egyenlő, akkor 
azt, aki a szaktanfolyamot előbb végezte el. 

A tiszthelyettesi előléptetés jogát a belügy
miniszter úr (VI-c osztály útján) gyakorolja. 

A szolgálati idő megszakítása után vissza
vett tiszthelyettes új toborzási évfolyamát és 
t'a;ngnapját, valamint a rangszá.mát - a már is
mertetett elveK: alapján - a belügyminiszter úr 
(Vl/c osztály útján) állapítja meg. A csapat
szolgálaJtot teljesítök az új rangtársaikkal, a 
szak- és a rádió-ltávirász szolgálatot teljesítők 
pedig a megszakítás'Uk idejének az előléptetési 
rendelkezések 11. pontjában foglaltalk szerinti 
levonásával kiszámított összcsendőrségi szolgálati 
idejük alapján lépnek tovább elő. 

Örspa113.1lcsnoklcépző iskolát végzebt tiszt
helyettes sem egészségügyi szolgálatra, sem 
alosztályirnoknak be nem osztható, az ilyen tiszt
helyettest - ha a Szut. 63. pontjában előírt fel
tételek feImlforognak - csak osztály- és ennél 
magasabb parancsno.kságoknál lehet irodai se
gédmunkásként alkalmazni. 

Kivételesen tiszthelyetteSSié előlépettek csak 
irodai szolgálatra, a rádió--állomás vezetői viZlS-
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gát tett t.iszthelyetteook pedig csak rádió-állomá
sokra oS7Jthatók be. Tiszthelyettesi rendfokozat
baml már rnncs hely,e a szakszolgálatra való át
minősítésnek. 

A tiszth~lyetteseknek, mint sza:kaszparancs
nokjelöltcknek való rangsoroláaa és nyilvántar
tása megszünt. 

Tiszthelyeltteseknek a további előléptetésnél 
való mellőzése, az 1935. évi előléptetési rendel
kezések 17. pontjában foglaltak alapján, a már 
iSlffiertetett lehetőségek szerint törtóntiJk. 

IX. 

Az alhadnagy. 

A köve',kező és egyben a legmag'asabb al
tiszti rendfokozat, az alhadnagyi elérésének leg
fontosabb feltétele mind a csapat, mind a szak
szolgálatot teljesítő tiszthelyettesek részére az 
alhadnagyi vizsg'a sikel1e3 letétele, 

Az 1935. évi előlépteOOsi rendelkezések élet
belé pte előtt az volt a gyakorlaJt, hogy az alhad
nagyi előléptetés előtt, a megelőző tiszthelyettesi 
rendfokozatban .miJ1Jt ideigIelleS 'szal~ruszparancs
nok, egy évi !''Yakorlati próbruszolgálatot teljesí
tett a szakaszparancsnokjelölt, és ha az alatt 
reményt nyujtott arra, hogy mint szakaszpa
rancsnok me~ fog felelni, úgy birottság előtt 
via;sgát tett. Ha ez nem sikerült, úgy: a sikerte
lenül próbálkozót visszahelyezték az előbbi szol
gálati viszonyába. 

Az 1903-ban kiadott "Cs-18." jelzésű "Uta
sítás a m. ki'i". esendő?' járásőnnpsterek számára" 
cÍmű szolgálati könyv eredetileg csak az egyévi 
gyakorlati próbaszolgálatot ismerte, mert az ak
kori járásparancsnoki próbaszolgálatm vezényelt 
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őrmesterek csak 1912 óta keri1ltek bizottsági 
vizsga elé a kerületi parancsnokság székhelyén. 

Amikor 1926-ban a járásörmesteri rendfoko
zat helyett az alhadnagyi rendfokozatot a csend
őrségnél is rendszeresítették, mind az egyévi elő
zetes gyakorlati próbaszolgálat eredményes tel
jesítése, mind az alhadnagyi rendfokozat szolgá
lati állása után. elnevezett szakaszparancsnolki 
vizsga sikeres letétele ismét előléptetési feltétel 
lett. 

Az 1935. évi előléptetési. rendelkeresek az 
előzetes egyévi gyakorlati szakasz.parancsnoki 
próbaszolgálat rendszerével sz.alcitott, azt el
hagyta és csak az alhadnagyi rendfokozat után 
elnevezett alhadnagyi vizsga sikeres leté
telét követeli meg. Az előző szakaszparMlcsnoki 
vizsga elnevezés azért se.'ll maradhatott meg, 
mert a szakaszparancsnoki beosz.tásra tekintetbe 
nem jöhető sza'kszolgálatot teljesítők részére is 
megnyilt az alhadnagyi rendfokozat elérhetésé
nek a lehetősége. 

Az alhadnagyi vizsgára vezényelhetokc rang
határát - az. egyes szolgálati csoportokon belül 
- la belügyminiszter úr (VIIc o,sztály útján) 
éven,te megjelöli. Azok, akik ezek közül az aJl
hadnagyi vizsgát letenmli óhaj ták, ha az alhad
nagyi ~lőléptetéshez szükséges egyéb feltételek
kel is már r endelkeznek, illetve remélhető, hogy 
azokat az alhadnagyi előléptethetésük esedékessé 
válásáig megszerzik, 2 heti katonai gyakorlati 
továbbképzésben részesülnek valamelyik tan
alakulatnál. Em követi a bizotts ági alhadnagyi 
vizsga. 

Az alhadnagyi vizsgára való ikijelölés az 
egyes csoportokban rendszeresített létszámra 
várható fogyaték mérvéhez igazodik, a vizsgát 
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sikerrel letettek alhadnagyi előléptetése pedig a 
tényleg beállott hiány mértéke ~rint történik. 

Az alhadnagyi elméleti vizsga két részre ta
gozódik: általános és szakrészre. Az általános 
rész - tekintet nélkül arra, hogyavizsgazo 
melyik szolgálati csoportba tartozik - minden 
vizsgázóra egyformán kötelező, míg a szakrész a 
szolgálati csopúrt...-.erint különböző. Ezt a kér
dést az 1935. évi 9. számú Csendőrségi Közlöny· 
ben közzétett 18.6911/eln. VI/c 1935. számú bel
ügyminiszteri körrendelet szabályozza. 

Az alhadnagyi vizsga eredményének csak két 
fokozata van: "megfelelt" és "nem felelt meg". 

Az alhadnagyi vizsgán megfelelt tÍJSZthelyet
teseket a saját szolgálati csoport jukon berül, a 
számukra rendszeresí'.ett helyen beállott fogya
ték arányában lépteti elő a belügyminiszter úr 
(VIIcosztály útján) a fogyaték beálltát követő 
le~közelebbi előléptetési időszakkQr. Az alhad
nagyi vizsgán meg nem felelt tiszthelyettesek a 
vizsgát nem ismételhetik meg, hanem a régi 
beosztásukban megmaradnak és a további előlép
tetés szempontjából a "Cs--5." jelzésű utasí
tás 28. pontjában a 22. rovat kitöltésére adott 
utasítás V. bekezdésében foglaltalmruk megfele
lően "nem a,lkalmas, a tényleges szolgálatban 
meghagyhaJtó"-nak kell minősíteni öket. Hasonló 
az eljárás azokkal szemben is, akik az alhadna
gyi vizsgára való bocsátásuktól elteikintést, illetve 
a magasabb szolgálati· beosztásból való kihagyá
sukat maguk kérték. 

Mind az alhadnagyi vizsgán meg nem felelt, 
mind a magasabb beosztásból való kihagyásukat 
kérő tiszthelyettes·ek további előléptetésre tekin
tetbe nem jöhetnek, mert az. 1935. évi előlépte
tési rendelkezések 17. pont 2. belrezdésében fog-
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laltak él'telméb€n egyS21er s mindenkorra mel
l őzn i kell őket. 

* 
Mint a tiszthelyettessé történő előléptetések-

11él, úgy az alhadnagyinál is a különböző swl
gálati csoporto khoz tartozó tis".;thelyetteseknek az 
alhadnagyi előléptetoési feltétele i egymástól el
térnek, ezévt etekintetbem megkülönböztethet
jük a 

A) Csapatszolgálatot teljesítő-: 

n) örsparan=o'k~épző iskolát végzetJt-, 
b J rádióállomásvezetői vizsgát tett-o 

TI) Szakszolgálatot teljesítö-: 

aj számvívö-, 
b) fegyverszaki-, é.:: végül a 
c) patkoló

alhadnagyok csoportját. 
A ldvétele.sen tffizUhel'yettessé előléptbetettek 

- mint már említettük - alhadnagyok nem le
hetnek. 

ad. A/a: 

Az örspamncsnokképző iskolát végzett tiszt
htlyettesek közül az léptethető elő alhadnaggyá, 
aki a beosztása szerint az örsparam.csnoki, illetve 
az ezzel egyenlő beosztásnak tekintendő más ál
lásban állók vagy az irodai szolgálatbam. állók 
részére rendszeresített alhadnagyi vizsgán meg
felelt 's a minősítésében a legutolsó 3 évben leg
alább "igen jó" összegyéniségünek van leírva. 

Mint látjuk, az örsparancsnoKiképző iskolát 
végzettekkel szemben sem a tiszthelyettesi, sem 
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az alhadnagyi előléptetésnél nincs meghatározva 
vár3lkozási vagy minimális összcsendőrségi szol
gálati idő. Ennek okát már az előző fejezet ad 
A/a) pontjában tárgyaltuk. A "Cs-18." jelzésű 
járásőrmesteri utasítás sem tartalmazott e te
kintetben megkötöttséget. 

Az 1926. évi előléptetési rendelkezések 2. mel
!ékleteként kiadott "Ideiglenes Szervi Határoz
ványok a C8endőr alhadnagyok számára" cÍmű 
szolgálati füzet 3. §. 1. beke:z;désében foglaltak 
szerint azonban az alhadnagyi kinevezésre te
kintetbejöhetőktől már legalább 15 évi csendőr
s6gi és ebből legalább 3 évi örspamrtlcsnoki szol
gálatot követeltek meg. A gazdászati tiszthelyet
tesek álJományából csapatállományunalc átminő
sítettektől 2 évi örsparancsnoki szolgálatot kö 
veteltek meg. 

Az örsparancsnoki szolgálatot mint előlépte
tési feltételt az 1935. évi előléptetési rendelke
zések is megtartottálk annyiban, hogy az örspa
l'3lIlcsnokképző iskolát végzett ti:szthelyettesek 
l'angsol szerint esedékes időben <csak aJcl<.or lép
hetnek elő alhadnaggyá, ha legalább 6 évi kine
vezett örsparancsnoki szolgálattall rendelkeznek. 
Ez bizonyos vá~akozási időt jelent, másrészt pe
dig acsapatszolgálati beosztások közül az ör<;
szolgálat elsőbbségét hangsúlyozza. Az örsön kf
vüH csapatszolgálatok közül azonban a nyomOlZn 
alosztályok külső csoportvezetői és a tanalakula
toknál a segédoktatói szolgálati beosztás az örs
parancsnokival eg-jenlőnek számít. 

Akik nem rendelkeznek 6 évi kinevezett ors
parancsnoki vagy, azzal egyenlőnek tekintendő 
szoJgálati idővel, nem lépnek elő a rangtársaik
kal, hanem lemaradnak és pedig 2 évre azok, 
akik egyáltalában nem, vagy két évnél kevesebo 
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ideig voltak örsparancsnokok, egy évvel pedig 
azok, akik legalább két évig, de 6 év:nél kevesebb 
ideig voltak örsparancsnokok. A rangveszteség 
idejét a mellőzendő közvetlen - tényleg előlé
pett - rangelőttesén€>k előléptetési idejétől kell 
számítani. Ez a rangveszteség a gyakorlatban 
főként az örsparamc'ffiokképzö iskolát végoott de 
l,r~dai beosztásban álló tiszthelyetteseket f~gja 
ermteni. (L.! Az 1935. évi előléptetési rendelke
zések' A) mellékletének 6. lábjegyzetét.) 

Minösítési feltétel tekintetében - mint látni 
fogjuk - nincs különbség ,a csapat- és a szak
szolgá}atot teljesítők között, ez mindegyik cso
portnal azonos, azaz az előléptetés!; közvetlenül 
megelőző három egymást követő évben az átla
gon felüli "igen jó" a követelmény. Sem az 1903. 
évi júrásőrmesteri utasítás, sem az 1926. évi elő
léptetési rendelkezés e tekintetben nem tartal
mazott feltételt, mert azt a szakaszparancsnoki 
~-!.zsga előtt gyak~rlat~ próbaszolgálatot teljesítő
rol szerkesztett vélemeny pótolta. 

Az alhadllagy,i előléptetés előtti sikeres vizsga 
képezi az elméleti képzettség feltételét. 

ad. _4 /b: 

A rádió-állomásvezetői vizsgát tett tiszt
helyetJtesek közül alhadnaggyá az léptethető elő 
aki a rádió-távirász szolgálatban álló csapa~ 
szolgálatot teljesítő tiszthelyettes ek részére előírt 
alhadna?"yi ,vizsgán megfelelt, I\. minősítésében a 
le~t~lS? .harom évben legalább "igen jó" össz
egyenlsegunek van leírva és a tiszthelyettesi 
rendfokozatball legalább 10 évet már eltöltött. 

Itt már ismét jelentkezik mind a három elő
lél?tetési ,felt?,tel. A minősítvényi feltétel - mint 
mar emhtettu k - azonos az örsparancsnokképző 
i'lkolát végzettekkel szemben felállított követel-
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ményekkel. Az elméleti képzettségi feltétel is 
azonos annyiban. hogy az alhadnagyi vizsga si
keres letételét az e csoporthoz tartozóktól is meg
követeli, de a rádió-távirász tiszthelyettesek a 
szakrészben a saját szakswlgálatukból vizsgáz
nak. 

A 10 évi várakozási idő a szakszolgálato~ 
teljesítők részére megállapított idővel egyen1ő 
(L.! Az 1935. évi előléptetési rendelkezések AJ 
mellékletének 5. lábjegyzetét) és ha a törzsőrmes
teri és a tiszthelyettesi rendfokozat eléréséhez 
szükséges 20 évi minimális szolgálati időhöz h()(ll
zá adj uk, azt jelenti, hogy a rádió-távirász tiszt
helyettesek legalább 30 évi csendőrségi szolgálati 
idő után lehetnek alhadnagyok. 

ad. B/~c: 

Az a számvívő-, fegyverszaki- vagy patkoló 
tiszthelyettes léptethető elő alhadnaggyá, aki a 
szakcsoportja számára rendszel'esített alhadnagyi 
vizsgán megfelelt, a tiszthelyettesi rendfokozat
ban legalább 10 évet eltöltött és a minősítése 
szerint a legutolsó 3 évben legalább ,,igen jó" 
összegyéniségünek van leírva. 

A szakszolgálatot teljesítőkkel szemben az 
alhadn~gyi előléptetésnél támasztott feltételek 
közül a minősítési és az elméleti képzettségi kö
vetelmény azonos az örsparancsnokképző iskolát 
végzett, illetve a rádió-állomásvezetői vizsgát 
tett tiszthelyettesekével. A várakozási idő azon
ban már fokozottab, illetve azonos a rádióállo
másvezetői vizsgát tett tiszthelyetesekl{el szemben 
felállíott követelményekkel. 

Alhadnagyi előléptetés - tekirutet nélkül a 
szolgálati csoportra - mind az átmeneti, mind 
az ez utáni időben, csakis a szolgálati csopor-
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tonkint rendszeresített helyre beállott fogyaték 
al'ányában, sorolási-évfolyamoIllkint és ezeken 
belül rangsorban, az 193&. évi előléptetési ren
delkezések A) mellékletében részletezett felté
telek srzerint történhetik. 

Átmeneti idő alatt az aThadnagy,i előléptetés
nél is enyhül a minősítési követelmény aD) mel
léklet b) táblázata szerint, amennyiben 1935 no
vember 1.-ével az 1934. évben "jó" összegyémisé
gűnek leírt tisztbelyettesek is előléptethetők vol
tak alhadnaggyá, ha az egyéb követelményeknek 
is megfeleltek. A további években a minősítési 
felté'.,el az A) mellékletben előírttól annyiban 
különlbözik, hogy az 1934. évi "jó" minősítést to
vábbl1a is elfogadja, míg ez az évi minősítés az 
előléptetést megelőző legutolsó 3 évben szerepel. 

* 
Az aThadnagyi rendfokozatnak megfelelő 

járásőrmesteri elnevezést 1904 maJus l.-ével 
rendszeresítették a csendőrségnél. Eredetileg az 
alhadnagyi elnevezést - a tiszthei)Tp.LLesihez ha
sonlóaJ.l - a hon<védJSégnél a tiszt jelöltek elne
vezésére használtá.'I( és csak ikésőbb használták a 
legm..1.gasabb altiszti rendfoikozat megjelölésére. 
Az alhadnagyi elnevezést la csendől'ség csak 
1926-ban vette át, amikor a forradalmak után 
megszüntetett járásörmesteri rendfoikozatot al
hadnagyi formában ismét rendszeresítette ugyan
azzal a rangjelzéssel, mint ami ma is előírva 
van: egy ezüst osillag az arany pa.szományon. 

Az alhadnagyok rangsorol ása, rangelsőbbsé
gük meghatározása, szolgálati idejük megs71akí
tása után való visszavételük esetén a rangnapjuk 
és a toborzási évfolyamwk meghatározása és vé
gül a szakszolgálatra való átminősítésük tilalmá-
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nak kérdése hasonló elvek alapján nyer elinté
zést, mint a tiszehelyetteseknél. 

Az alhadrJUgyi előléptetést és az alhadnagyok 
szakaszparancsnoki megbízását a belügyminisz
ter úr (VI-c 03ztály útján) fenntartja magának. 

. Az alhadnagyok minősítésénél az előlépte
tésre való minősültséget a "Cs-5." jelzésű 
utasítás 28. pontjában a 22. rovat kitöltésere 
adott ub:sítás VII. bekezdése szerint "a legma
gasabb rendfokozatot elérte" szavakkal kell ki
fej e2'Jl1i , mert akik alhadnagyok lettek, élet
pályájUikon eljutottak a számukra elérhető leg
távolabbi célhoz. 

Az utat, amelyen a csendőrségbe jutása nap
jától kezdve a legtávolabbi célhoz jutni akaró
nak végig kell haladni, szemléltetöleg vetíti elénk 
a túloldali sematikus rajz (VI. táblázat), 

X, 

A fog'yatékbajutás lehcWsilgei. 

A rangsorolt csendőmlti5Ztek állományába 
való előléptetés ismertetésénél ismételten hang-
súlyoztuk, hogy az 1935. évi előléptetési rendel
kezésekben előírt összes előléptetési feltételek 
fenIllforgása. esetén is csak akIrol' van lehetőség
a rangsor szerint soron lévők előléptetésére, ha 
az egyes s:oolgálati csoportok,on belül rendszere
sített Iétslzámban hiány, illetve fogyaték van. 

N em volna teljes ,az ismerfetésünk, ha a 
testületünkbe való bejutás és az előléptetési fel
tételek felsorolása mellett a fogyatékbajutás 
eseteit is röviden meg- nem említenénk, mert a 
kiegészítés, előléptetés és fogy,atékbajutás egy
n:ástól szétválaszthatatlanok. 
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A csendőrséghez való belépés mindenkor a 
cs€ndőrségi szolgálaitnak írásbeli ,/kötelező'" út
ján való önkénifJes vállalásával történt. A tényle
ges szolgálatból való kiválás pedig 

saját kérelem, 
hivatalból megindított ,eljáráJs, 
más állami s!lJolgálatba va,ló átlépés, 
szökés vagy 
elhalálozás útjáIli történhetett. 

Az alábbi,akban csak a saját kérelem és a 
hivatalból melgindított eljár~s folytán való fogya
tékbajutás esetei,t fogjuk Vlezérszavakbrun fel
sorolni. 

A csendŐrlegén~ség fogyailékbajutásánaJk az 
ismertetésénél meg kell különböztetnünk: 

I. P,róbaszolgálatbal1 álló és 

II. Véglegesített legénységet. 

ad. l.: A próbaswlgálatbam. álló (proba
csendőr) legénység fogyatékba juthat: 

A) Elbocsátá.s útján, ellátás nélkül* 

1. saját kél'elemre (Szut. 27/2,. p. alapján), 
mél1tánylást érdemlő családi viszonyok 
esetén (JIt!.) , 

2. hivatalból 

a) létszámapasztás vagy átszervezés foly
,tán (Szut. 27/5. p.) (M.), 

b) ha a próba'8zolgálat alatt csendörségi 
sZlolgálatra alkalmatlanná vált (Szut. 
27/1. p.) (K.), 

r,) bírói iililélet alapján (Szut. 28/1-6. p.) 
(K.), illetv,e (M.). 



B) Felülvizsgálat útján, testi fogyatkozás eseté
I>en (Szut. 27/4. p.) 

1. ellátással 
a) végkielégítéssel az 1929. évi XV. t.-c. 

alapján (M.), 
b) álla.ndó nyugállományba helyezéssel az 

1921. évi XXXII. t .-c. 3. §~a alap
ján (M.). 

2. ellátás nélkül, ha 20 havi öS&.Z ténylege" 
(katonai és csendőrségi) szolgálattal sem 
rendelkezik és ha a betegsége nem az 
1921. évi XXXII. t.-c. 3. §-ában leírt 
módon keletkezett. (M.) 

ad ll.: A véglegesítebt össres legénység kö
zül fogyatJékba juthat: 

A J Elbocsátás útján, ellátás nélkül* 
1. saját kérelemre 

a) méltánylást él'demlő családi viszonyok 
esetén (Szut. 27/2. p.) (M.) , 

b) kötdező letelte után nyilatJkozat alap
ján (Szut. 27/3. p.) (K.). 

2. hivatalból 

n) fegyelmi oikból belügyminiszteri hatá
rozattal (Szut. 28/a-b. p.), de a 
tiszthelyetteseket és alhadnagyokat 
csak a Szolg. Szab. I. R. 646. és 647. p. 
szerint előzetesen felvett megintési 
jegyzökönyv alapján lehet javaslatba 
hozni aSzut. 28/a. pontja alapján való 
elbocsátásra. (M.) 

b) bírói itélet következtében (Szut. 
28/1-6. p.) 28/1. és 3. p. eseteiben 
(K.) és a 28/2., 4-6. p. eseteiben (M.). 
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B) Ellátással 
1. felülvizsgálat nélkül való nyugállományba 

helyezéssel*, 

a) hivatalból nyugállományba helyezés út
ján (Szolg. Szab. I. R. 638. p.) (M.) . 

b) 60. életév betöltése után (M.), 

e) 40. tényleges szolgálati év betöltése 
után (M.), 

d) elmebetegség esetén (M.), 

2. felülvizsgálattal 

n) saját kérelmére való nyugállományba 
helyezéssel (csa1e a thtts. és alhdgy.), 

a) ha szolgálatképtelennek érzi ma
gát (M.), 

fJ) 60. életév betöltése után (M.) , 

/,) 40. tényleges szolgálati év betöltése 
után (M.) , 

b) kórház javaslatára, ha beteg 

Cl) legfeljebb 3, (K.) (tiszthel~ette,sek 
és alhadnagyok 6 (M.» haVl egesz
ségügyi szabadságra bocsátás ese
tén **, 

fJ) 6 vagy 12 hónapra (újabb felül
Ylzsgális útján 24 hónapig meg
hosszabbítható) várakozási illeték

kel való szabadságolás**, (M.). 

y) időleges nyugállományba való he
lye7iés útján (M.), 

<5) állandó nyugállományba való helye
zés útján (M.) , 
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c) hivatalból való felülvizsgáltatás út
ján, ha a betegségét félreismeri, már 
régóta betegeskedik, stb. (A-10. fe
lülv. szab. 8. §.) (M.) 

*-al megjeliHt esetekben azokat. akik sérülési p6t
díj;ra igényt tart=k. felül kell vizsgálni, 

**-al megjelölt esetek egyelőre csak időleg>es fo
&,yatékbajutást jelentenek, 

(K.)-val jelzett esetekben a fogyatékbaNétel 1!>lrende
lése a kerületi parancsnokot illeti meg, 

(M.)-mel jelzett esetekben a fogyaiékbavételt a 
belügyminiszter úr (VI Ic osztály ,í t ján) rendeli el. 

A véglegesített legénység nyugállományba helye
zése az 1921. évi XXXII. t.-c. alapján történik. A fo
lryatékbajutottak ellátási igényeit és ennek méreteit 
a~ 1934. évi Csendőrségi Zsebkönyv ismertette. 

A felülvizsgálati eljárást a C&endőrségi Lapok 
1929. évi 29. számában - 934-935. oldalon - a 173 sz. 
lexikonban ismertette. 

* 
Végigm€'IlWnk a csendőrlegénység életpályá

jának minden egyes fol~ozatán és az 1935. évI 
előléptetési rendelkezések alapján ismertettük 
ezek elérés ének összes lehetőségeit. Megálla
píthatjuk, hogy, az új előléptetési rendsz.er célja 
és vezérelve a becsértékükben megfogyatkowtt 
csendőraltiszti rendfokozatok régi fényének visz
szaszerzése és az egyes rendfokozatokban elő
állott torlódás fokozatos megszünteiJése. 

Az 1935. évi előléptetési rendszer minden 
altiszti rendfokozatba való előléptetést, a feltéte
lek fokozatos !Szigorításával nehezebben elérhe
tővé és ezáltal értékesebbé tett. A csendőr élet-
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pályája egy gátfutó pályához hasonlítható, 
. amelynél az akadályok a tanfolyamok, vizsgák 
és a minősítési követelmények, a gátak közötti 
útrészletek a vá.rokozási idők, a végső cél a leg
magasabb altiszti rendfokozat: az alhadnagyi. 
Aki ezt el akarja érni, annak sokat és jól kell 
futni, dolgozni, küz.deni. Aki erre nem képes, 
vagy aki nem akar küzdeni, lemarad és előbb
utóbb kihull a küzdök soraiMl, de így van ez 
más hivatásokban is. 

Mind az 1935. évi, manci az össres elő~ő elő
léptetési rendelkezéseket egy közös elv érvénye
sülése jellemzi: csak az boldogulhat a csendőr
ségnél, aki erkölcsi, fegyelemérték, szolgálati és 
elméleti képzettség szempontjából hivatása ma
gaslatán áll. A csendőrség ,tagjai csak erkölcsös 
és fegyelmezett egyének lehetnek. Ezek közül 
pedig az, aki a szolgálatban jobban használható, 
többet tanul és többet tud, gyorsabban és zöldre
nés nélkül haladhat és tovább ér. 

A haladó időhöz Vlaló idomulás hozhat a 
jövőben kisebb-nagyobb módosítást, de a m. kit'. 
csendőrségnél való előhaladás és boldogulás alap
irányelve sohasem lehet más, mint a csendőrség 
örökérvényű jelmOlIldata: 

"Híven, becsülettel, vitézüll" 


