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Bevezető rendelkezések. 

"Ji'ürdö" alatt ebben az utasításban minden olyan helységet) 
illetőleg házcsoportot vagy telepet kell érteni, amelyet a gyógyu
lásra vagy üdülésre vágyó közönség időnként nagyobb számban 
látogat. 

"Fürdőh:.ülönítmény", illetőleg ,...FürdöőrsH az, amely a fürdő
idény alatt ilyen helyeken felUgyeleti szolgálatot végez. 

"Fürdőidény" alatt általánosságban a június 15-től szeptember 
15-ig terjedő időt kell érteni. Az ettŐl való eltérést a "Különleges 
utasítás" szabályozza. 

A csendőr személyes magatartására és a szolgál"t teljesíté
sére stb-re vonatkozó itt nem szabályozott szervezeti és szolgálati 
rendelkezésekre a Szut. és egyéb idevágó utasítások és szabályok 
határozványai mértékadók. 

A helyi vonatkozású részletkérdéseket az előljáró szárny
parancsnokságok aSzut. 66. pontja értelmében 6rsönként, illetőleg 
különítményenként "Különleges utasításH-ban szabályozzák. A 
"Különleges utasitásH szerkesztésére a vázlatot jelen utasítás "au 
mellékIete tartalmazza. 

l' 
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1. §. 

ft. fUx.'.:1őügyelcti szolgálat célj~. nletél\:es~ég. Alárendeltség. 

1. A fUrdőügyelcti szolgá:at célja a fürdők, üdülőtelepek terü
letén a közcsend, közrend és közbiztonság fenntartása. 

2. Ezt a szolgálatot a területileg illetékes őrsök látják el, 
melyeket a fürdőic1ény tartamára szüh:ség szerint meg is lehet erő~ 
síteni. Örsállomáshelyeken kívüli füt.dőhelyeken a belügyminiszter 
a kerületi parancsnokság javaslatára- -ideiglenes fürdőkülönÍtmény 
felállítását engedélyezheti. -

3. Az egyes fürdőkUlönítmények és fürdőőrsök működési terü
lete a rájul~ vonatkozó "Különleges utasítás"-ban van meghatározva. 

4. Az idogenforgalomhoz, valamint az üdülést, illetőleg gyó
gyulást kereső .I-rözönség zavartalan nyugalmához fűződő országos 
érdekekre tekintettel, a szolgálatot fokozott, gondossággal kell 
ellátni. 

5. A fürdőügyeleti szolgálat kiterjed a fürdők közelében fekvő 
r:ojndama vasút-, hajó-, autóbuszállomásokra, megállóhelyekre, út
szakaszokra, út1}eresztezésekre és egyéb olyan tereptárgyakra, ame
lyelmek létesítése és fentartása a fürdőélet zavartalan kényeImének 
biztosítását célozz~. 

6. Olyan gyógy~ és: üdülöhelyeken, ahol hatósági (fürdö) biz
tos mííködik, ott erre a területre vonatlmzóan - az 1. pontban 
l:1cghatározott feladatok tekintetében aSzut. 10. és 13. pontiaiban 
foglo.!t8"k figyelembevétele mellett - a fUrdőkülönltmény (fürdő

őrs ) közvetJenlil a hatósági (fürdő-) biztos rendelkezésére áll. 
A fUrdől~re fennálló ldilönleges törvényes és hatósági intéz

kedése};;: betartásáról elsősorban a fürdőigazgatóságok (felth;velő~ 

ségek) gondoskodnak. Ebben a tevékenységükben őket a fürdőkülö
nítmények és fürdőőrsök - mint a törvényes rendelkezések végre-
hajtásának ellenőrzői - támogatiák. ' 

A fürdőklilönítmény (fürdőőrs) parancsnoka köteles ennél
fogva a fürdőidény alatt a fürdőbiztossal és fürdőigazgatósággal 
áUandó A~ i'<'i':'i'm4l;~e8 ét'ÍntJ~A7ést fermhrbmi. 

A fürdőkülönítményeknek és a fürdőőrsöknek helyi rendészeti 
ügyekben a községi közeg'ekkel szemben kifejtendő felügyelő és 
támogató tevékenységG fokozott legyen. . 

7 .. A fUrc1őkülönítmény csendőri alárendeltsége azonos a terüle
tileg illetékes őrsével. A különítmény parancsnoka a területileg 

illetékes őrsparancsnokot a közbiztonsági viszo)1yok felől minél 
gyakrabban tájékoztatni köteles. 

A területileg illetékes 'őrs a fürdőkülönítmény anyaőrsét 
képezi. ' 

2. §. Létszám. Legénység. 

8. A különítményeknek, valamint a fürdőőrsöknek a fürdő
idény alatti létszámát a kerületi parancsnokság állapítja meg. A 
létszámot vezényléssel kell betÖlteni, illetőleg kiegészíteni. 

A fürdőőrsökkel és különítményekkel rendelkező szárny
parancsnokságokhoz a kerületi parancsnokság szükség szerint pol~ 
gári ruhás nyomozókat vezényeljen. 

9. A legénység fürdőszolgálatra való kiválasztásánál nagy 
súlyt kell helyezni az erkölcsi megbizhatóságra, jó megjelenésre és 
sima modorra. Olyan különítményekre (fürdőőrsökre) , amelyeknek 
körletében külföldiek gyakrabban vagy nagyobb számban fordul
nak meg, idegen nyelvet beszélő esendőrök beosztásár6l lehetően 

gondoskodni kell. Németül beszélő csendőr minden forgalmasabb 
különítményen legyen. 

10. A fürdőszolgálat különleges voltára és az olyan fontos 
helyi és személyi ismeretre való tekintettel irányadóul szolgáljon, 
hogy a fürdőszolgálatra vezényelt legénységnek legalább kéthar
mada, az előző fürdőévadban már ott vezényelve volt, helyi yiszo
nyokkal teljesen ismerős csendőr legyen. Ezeknek fele a területileg 
illetékes őrsről legyen vezényelve. Ezzel a fokozatos felváltásra is 
mód van, amire mindig törekedni kell. 

F'ürdőkülönítmény parancsnokának a viszonyokkal ismerőst, 
lehetően a területileg illetékes, őrsparancsnokhelyettest kell ki
nevezni. 

A fürdőszolgálatra alkalmas legénységet épp úgy, mint az 
egyéb különleges szolgálatra tekintetbe jöhető esendőröket, előre 
ki, kell választani és a kerületi parancsnokságnál nyilvántartani. 

11. Szabadság a fürdőügyeleti szolgálatra beosztott legény
ségnek a fürdőidény alatt csakis mulhatatlanul sürgős ügyekben 
és csakis a legrövidebb időre engedélyezhető. 

3. §. Személyes magatartás. 

12. A gyógyfürdő- és Üdülőhelyeket felkereső bel- és külföldi 
vendégek a közbiztonsági szolgálatot ellátó közegektől megkülön
böztetetten előzékeny és tapintatos elbánást várhatnak. 

Ilyen helyeken a közvélemény fokozottabban hajlik arra, hogy 
az egyes csendőr viselkedé~e után ítélje meg az egész testületet, 
tehát az egyesek magatartásától és munkájától függ ennek az 
ítéletnek kedvező vagy kedvezőtlen volta. 

Itt minden ballépés legyen annak alapja fontoskodás, hatal-
maskodás vagy más hasonló hiba, ._- hamar köztudomásúvá válik, 
sőt azt a napilapok is közölhetik. A. fürdőügyeleti szolgálatot tel-
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jesítő csendőrnek tudnia kell tehát, hogy a gyógyulni és üdülní 
akaró közönség szorosan vett személy'~ és vagyonbiztonságának 
megóvásán kívül azt is biztosítania kell, hogy a vendégek törvényes 
keretek· közötti egészségápolását, pihenését, üdülését és szórako
zását senki és semmi se háborgassa. 

Mind szolgálatban, mind szolgálaton kívül is gondosan kerülnie 
kell mindazt, ami a fürdővendégekben azt az érzést kelthetné, hogy 
ők valamely, a közbiztonságra veszélyes helyen tartózkodilak, 
személyük, vagyonuk, testi épségük vagy egészségük veszélyben 
forogna. 

Ha a csendőrnek a fürdőközönség vagy fürdőszemélyzet vala
mely tagjával szemben fel kell lépnie, ez általában tapintatosan, a 
szükséghez képest erélyes hangon történjék. Ezekkel szemben a 
fürdőügyeleti szolgálatot teljesítő csendőr használja általában a 
"kérem. "J felkérem ... , szíveskedjék"'J méltóztassék ... u és ha
sonló simább kifejezéseket. All ez különösen azokra az esetekre, 
amidőn valamely tiltott cselekmény elkövetése figyelmeztetéssel 
még megelőzhető. Más esetekben a Szut. idevágó rendelkezései 
mértékadók. 

Az igazoltatás helyét, idejét és módját jól válass~)l meg a 
csendőr. Ha ez szükséges, ne -történjék feltünéstkeltő vagy meg
szégyenítő módon. 

Fontos, hogy a nők szeroéreroérzetét a csendőr meg ne sértse. 
Női öltözőkbe (kabinokba) nyomós indok nélkül sohasem, ilyennek 
fennforgása esetében is csak kellő tapintattal lépjen be. A női 
öltözők (kabinok) közelében a csendőr egyáltalában különös tapin
tattal teljesítse szolgálatát. 

Ha a csendőrtől bárki oly idegen nyelven kér felvilágosítást, 
amit ő nem beszél, úgy a nála lévő idegen nyelvU útmutató köny
vecske alapján adja meg mindenkor a legnagyobb készséggel a 
szükséges útbaigazítást. Ha a vonatok vagy hajók érkezésére és 
indulására nézve érdeklődnek tőle, úgy a nála lévő menetrend
kivonat alapján adja meg szintén a szük~éges felvilágosítást. 

Szolgálatban a sétányokon vagy a fürdő más nyilvános he
lyein leülnie, üdülővendégeket kényelmükben feszélyeznie, dohá
nyoznia, tilos. 

Gyanús korcsmáknak, mulatóhelyeknek . szolgálaton kívüli 
látogatására fennálló tiltó rendelkezéseket a fürdőügyeleti szolgá
latot teljesítő csendőr a legnagyobb önfegyelmezéssel tartsa be. 

A cselédekkel, vagy az állásához nem illő más személyekkel 
magánügyben ne érintkezzék. 

13. A fürdőkülönítmény (fürdőőrs) parancsnoka a hatósági 
fürdő biztossal . és a fürdő igazgatóságával (felügyelőségével) 
naponta érintkezzék és ezeknek a esendőrségi utasításokkal össze
vágó és törvényes rendelkezéseken alapuló felhivásait (megkere
séseit) hajtsa végre és méltáayos kéreimeiknek tőle telhetően 
tegyen eleget: 

Ha :' .f~rdőkülönítmény (fürdőőrs-) parancsnok alárendeltjéi 
vaJ~m~yikenel ol,yan fogyatkozást észlelne, mely az illeWnek ottani 
tovabbl meghagyasa esetében a szolgálat ellátására káros kihatás
sal l~hetne, .az .illető felváltása (áthelyezése) iránt a szárnyparancs-
noksaghoz azonnal és közvetlenül tegyen jelentést. . 

4. §. Szolgálat. 

1~. ~ fürdő- és üdülőtelepek viszonyai lényegesen különböznek 
egymastol, ezért forgahnasságukhoz képest a következő szolgálatok 
vezénylése jöhet figyelembe. 

1. Telepügylet (Tü.). 
2. Forgalmi rendészet a tedepen (Fgr.). 
3. Fürdő (strand) ügyelet (Fü.). 
4. Piacügyelet (pü.). 
5. Nyomozószolgálat. 
6. Idegenrendészetet ellenőrző szolgálat. 
7. Ellenőrző sz()lgálatok (K) és 
8. Közlekedésrendészet a fürdőte,lepen kívül. 

1. Telepügyelet. 

.. ~5. A telepü~elet ~ ,a rendes felügyeleti szolgálat, amelyet a 
fur~otelep terulet€lll tel]esltenek a járőrök. Erre nappal egy-, éjjel 
pedIg elvben két főből álló járőrt (járőröket) kell vezényelni. 
Nagyobp, zárt és jól kivilágított fürdőhelyeken kivételesen meg van 
engedve éjjeli időben is egy főnek a vezénylése, v'agy két főnek de 
a nappali járőr rész.élre előírt felszereléssel. ' 

A fürdőtelepet e szolgálat szempontjából őrjáratokra (körze
tekre ) kell osztani. Ha az őrjáratban vasút- "agy hajóállomás van 
úgy a járőrnek minden vonat, illetőleg hajó érkezésénél és indulá~ 
sánál meg kell jelennie. 

. Ahol a vasút- vagy hajóállomás igen forgalmas és a teleppel 
nmes a legszorosabb terüret,i összefüggésben, ott ezeknek az állo
másoknak a területe külön őrjáratot (körzetet) alkosson. 

Nagyobb különítményeken a telepügyeletet feltétlenül egy 
külön állandó szolgálati csoport teljesítse és az egyes őrjáratokba 
lehetően mindig ngyanaz a legénység kerüjön. 

A telepügyeleti járőrök külonös gondot fordítsanak a strandidő 
alatt rendszerint üresen maradt villák felügyeletére. 

A járőrnek felü"oyeleti területén mindig feltalálhatónak kell 
lennie; körzetét csak font.os szolgáhtti okból hagyhatja el, amiről 
a különítmény (őrs-) parancsnoknak a legrövidebb úton haladéktala
nul jelentést kell tennie; 
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2. Forgalmi rendészet á telepen. 

16. A nagyobb fürdőhelyek megnövekedett gépjárómű forgahna 
. szüks'egessé J:0szi, bogy idÖközönlccnt a íorgalmasaob útke.f'~szte=4é
seknél, a forgalom irányítására nappal és a szükséghez képest éjjeli 
időre is átterjedően, ,közJ.ekedési őrszem állíttassék fel. Erre' a szol~ 
gálatra . rátermett, kellően begyakorolt csendőröket és lehetően 
mindig ugyanazokat kell alkalmazni. 

Ott, ahol megfelelő községi rendőrség áll rendellrczésre, ezt a 
szolgálatot lehetően az végezze. A szárnyparancsnok a községi elől~ 
járósággal erre vonatkozóan állapodjék meg. 

Az őrszemek előljárók vagy feljebbvalók előtt tisztelétadást 
csak akkor teljesítenel', ha szolgálatuk ebben őket nem akadályozza. 
Ellenőrző előljáróknak nem tartoznak elébe menni, hanem helyükön 
maradva bevárják, míg az előljáró alkalmas pillanatban melléjük lép. 

3. Fürdő (strand-) ügyelet. 

17. Nagy fürdőhelyeken, illetőleg strandokon indokolt, a szük
séghez képest, a rendfenntartásra és kabinlopások megakadályozá
sára ilyen szolgálatnak külön való vez.énylése, mert ezt a szolgá .. 
latot rendszerint a körzetbeli telepügyeleti járőr teljesíti. 

A strandügyeleti járőrök egy főből állnak. 
Az ilyen ügyeleti járőr - tekintettel arra a tapasztalatra, 

hogy a fürdőző közönségre az egyenruhás csendőr jelenléte zavaróan 
hat - szolgálatát csak a kabinoknál, megfigyeléseit pedig, csak 
kívülről a strand széléről eszközölheti. A strl3.1ldozók közötti por
tyázás tilos. 

A kabinlopások megakadályozását illetően a különítmény vagy 
őrs parancsnoka hasson od.a, hogy elsősorban a fürdőszemélyzet 
legyen kötelezve a kabinok, illetőleg a fürdőzők ilyen szempontb61 
yaló szigorú megfigyelés,,.e. 

Itt is arra kell törekedni, hogy erre a szolgálatra lehetően min
dig ugy.anaz a legénység vezényeltessék. 

A fürdő (strand-) ügyeleti járőröket 6, nagy melegben 4 órán
ként fel kell váltani. 

4. Piaciigyelet. 

18. A fürdőtelep piacán a rendész.eti szabályok betartásának 
ellenőrzésére elsősorban a helyi rendészetet végző közegek vannak 
hivatva. A csendőr szolgálata itt főleg a helyi rendészeti közegek 
ellenőrzésére terjedjen csak ki. 

Ezt a szolgálatot tehát a legkisebb mértékre kell szorítani, eset
leg a k?rzetbeli telepügyeleti szolgálattal összeltötni. 
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5. Nyomozó. szolgálat. 

19. A fürdőügyeleti járőr csak csekélyebb jelentőségű vagy 
halaszthatatlanul stirgős ügyekben folytasson nyomozást és pedlg 
rendszerint csak felügyeleti területén. 

Ha olyan bűncselekményről szerez tudomást, amelynek nyo
mozása hosszabb időt vesz igénybe, vagy felügyeleti körzetének 
nagyobb távolságra való elhagyását követelné meg, úgy csak a leg
szuKsegeseDb nyomozan cseli.:lKmenyeket roganatOí:HL~a (nclysZUlC. 
őrzi, bűnjeleket vagy személyeket őrizetbe vesz vagy elfog stb.) 
és a kuwrutmény (ors-) parancsnokának a legrovideoo úton tegyen 
jelentést. 

Az ilyen nyomozó szolgálatra a továbbiakban az őrs (különít~ 
mény) aSzut. 405. pontjáb"n foglaltak szerint más járőrt vezé-
nyel kí. " 

A fürdők\Uönítmény csak kisebb jelentőségű ügyek nyomozá
sát végezheti önállóan. A nagyobb, vagy feltűnést keltő bűncselek
mények nyomozását (kiderítetlen esetek pótnyomozását) mindig a 
területileg illetékes őrs végzi, esetleg bekapesolva a különítményt 
is. A kÜlönítmény parancsnoka a tudomására jutott ilyen eseteket 
kötel~s azonnal jelenteni a területileg illetékes őrsparancsnokságnak. 

6. Idegen rendészetet ellenőrző szolgálat. 

20. A fürdótelepeken - közbiztonsági szempontból - rend
kívül fontossággal bír az idegenrendészet fokozott ellenőrzése. Áll 
ez főleg a nagy idegenforgalmu fürdőhelyeken. 

A megelőző szolgálat szempontjából a fürdőtelepek szállodái
ban, vendéglőiben, penzió iban és idényüzletekben alkalmazott ösz
szes idegen illetbségüeket, továbbá az engedéllyel blró kéjnőket 
előéletükre nézve mindenkor priorálni kell, tekintet nélkül arra, 
hogya nyomozó kulcsban vagy. az államrendészeti zsebkönyvben 
rniD:t körözött vagy gyanús egyének szerepelnek-e vagy sem. Ezek
ről az idegenekről és a priorálás eredményéről nyilvántartást kell 
fe!fektetni. A priorálás .. eredményéhez képest az idegeneket és ezek 
érintkezési körét különös figyelemmel kell kísérni. 

Állandóan ellenőrizni és éber figyelemmel kell kísérni a szállo
dák, fogadók és penziók vendégeit is, az idegenrendészet szempont
jából (Szut. 364. p.). 

Az ellenőrzéseknél fokozott tapintattal kell eljárni és ügyelni 
arra, hogy a vendégeket az elkerülhetetlen szükséges mértéken túl 
ne zavarjuk és az aprólékos hibáknak felesleges módon való firta
tás.ával azokat el ne riasszuk. 

Külföldieknek aSzut. 59. §-ában előírt ellenőrzését, tekintettel 
az idegenforgalomhoz kapcsolódó nemzetgazdasági érdekekre, fo
kozott tapintattal ken végezni. Amilyen fontos azonban a velük 
szemben tanusítandó tapintat, éppen annyira elkerülhetetlen 
állambiztonsági szempoiból - azok éber megfigyelése. 
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Közbiztonsági szempontbói az idegenek fokozott megfigyelése 
azért is szükséges, mivel a fürdőhelyeket előszeretettel keresik fel 

. a közbiztonságra veszélyes egyének, }1lÍnt szélhámosok, hamiskártyá
sok, zsebmetszők, szállodai és besurranó tolvajok, kabinfosztogatók, 
stb. 

A csendőr már a vasútM
, hajó-, komp- és autobuszállomásokon 

megfigyeli és megfigyelteti az érkezőket és távozókat. Kétségtele
nül gyanús, vagy az általa szem~lyesen ilyennek ismert egyének 
(kéjnők, szokásos bűntettesek, csavargók stb.) tovább haladását 
még az állomás területén akadályozza meg. A fürdőtelepről való 
eltávoIításuk iránt az őrs- (különítmény) parancsnokságnak rövid 
úton tegyen azonnal jelentést. A megfigyelés terjedjen ki a fürdő
helyre érkező gépjárómüvekre és az azokon érkező személyekre is. 
Természetszeríien nagyon ügyel, hogy a közönséget feleslegesen ne 
zaklassa. 

Ezt az idegenrendészetet ellenőrző. szolgálatot teljesíthetik a 
telepúgye1eti járőrök, a különítmény esetleges állandó nyomozó 
járőrei, de nagyobb idegenforgalom idején erre külön járőröket is 
lehet vezényelni. . 

A fürdőszolgálat eredményes teljesítésének egyik további fel
tétele, hogy nagyobb, mozgalmasabb fürdőhelyen vagy nagyobb 
mértékű látogatot~ság esetében - úgymint vasár~ és ünnepnapo
kon -. a polgárituhás nyomozók is belekapcsolódjanak a megfigyelő 
szolgálatba. A szárnyparancsnoksághoz vezényelt polgári ruM. 
nyomozók a megfigyelő szolgálatukat aszárnyparancsnok irányí
tása szerint kötelesek ellátni. 

A fUrdőszolgálattal ka~csolatos megfigY0léssel összefüggésben 
nem lévő ügyekben (nagyobb bűncselekmény stb.) a fürdőőrs köz
vetlenül a nyomozó alosztály tól kérje polgári ruhás nyomozó vezény
lését. 

7. Ellenőrző szolgálat. 

.21. Az ellenőrző szolgálatnak a szolgálatban álló járőrök szá
mához kell igazodnia. 

Az ellenőrzések számát iIIetően mértékadó legyen, hogy az 
ellenőrzés legalább is naponta történjék, >ihol pedig a járőrök száma 
vagy egyéb okok azt szükségessé teszik, fokozatosan mind sűrűbb 
legyen. Nagyobb létszámú különítményen - ha szükséges ~ el
lenőrzésre egy második tiszthelyettest is be kell osztani. 

Az ellenőrző járőr zártabb fürdőtelepen és ahol a telepügyeleti 
járőr éjjeli dőben is egy főből áll, szintén lehet csak egy fős. Ezt 
a kivételes vezénylést a különleges utasításban kell szabályozni. 

8. ]íözlekedésrendészet a fÜl'dőtelepell kívül. 

22. Fürdőtelepeken kívül áthaladó műutakra - ha a fürdőidény 
alatt különösen vasár- és ünnepnapokon s azt megelőző és követő 
napokon a rendkívüli forgalom indokolttá teszi- rendszerint a 
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terÜletileg illetékes Őrsök által e célra külön vag;g egyéb szolgá
lattal kapcsolatosan, a forgalómrendészet ellenőrzésére járőröket 
kell vezényelni. A különítmények - ha e szolgálat vezénylésének 
szükségességét látják - kUlön is kötelesek a területileg illetékes 
őrsöt eziránt megkeresni. Erre a szolgálatra az illetékes közleke~ 
dési őrs is bevonható. 

23. Hogy a felsorolt nyblc szolgálat közül melyiket vezényelje 
a különítmény és melyiket fi területileg illetékes őrs, úgyszintén 
azt, hogy az egyes szolgálatok milyen mértékben vezényeltessenek, 
- a fürdőtelep viszonyai szerint, - a különleges utasitásban kell 
megállapítani. 

24. Irányadóul szolgáljon, hogy - amennyire csak a viszonyok 
megengedik - a fürdőszolgálatot teljesítő legénységet, a nem szo
rosan vett fürdőtelepi szolgálatoktól mentesíteni kell. 

A legtöbb fürdőtelepen tehát csak telepügyeleti és ellenőrző 
szolgálat fog a fürdőszolgálátot végző legénységre háruIni. 

25. A felsorolt szolgálatokkal kapcsolatosan és az azokban 
körülirt irányelveken és szolgálati ténykedéseken kivül a fürdő
különítmény (őrs) parancsnokság tennivalói a rendes feladatok 
keretében különösképen az alábbiak: 

a) Ellenőrzi a vendéglők, kocsmák és kávéházak nyitvatartá
sára fennálló törvén,.,s rendelkezések és az illetékes hatóságok 
által kiadott intézkedések betartását és végrehajtását. 

b) A közszemérmet és a közerkölésöt sértő minden viselk~dést 
meggátol. 

A kéjnőket és más erkölcstelen személyeket és gyanús házakat 
megfigyeli és adott esetben a hatósági (fürdő-) biztosnak jelen
tést tesz. 

c) Az engedély nélkül házalók, koldulók, könyöradoIT\ánygyüj
tök, vándoriparosok, mutatványosokkal és utcai zenészekkel szem
ben a szabályok szerint jár el. 

d) Munkakeresés ürügye alatt, vagy egyébként csavargáson 
tettenért egyéneket az illetékes hatóságokhoz· e!övezeti. 

e) Felügyel az útrendészeti szabályok betartására. Különösen, 
hogy a hajtás, lovaglás és kerékpározás csak az erre kijelölt úton 
történjék. 

Ellenőrzi és szükség eStftén irányítja a gépjáróművek közleke~ 
dését. Meggátolja a sebeshajtást. 

f) A 6. pont utolsó bekezdésében foglalt felügyelő és támogató. 
tevékenysége különösen a szekereknek, kocsiknak, autóknak és 
motorkerékpároknak a számukra kirendelt helyen való tartózkodá
sára ; a köztisztaságra és közegészségre vonatkozó hatósági szabá
lyoknak a piacokon, üzletekben és hetivásárokon való betartására, 
végül a virágcsoportok, fák és egyéb díszültetvények megrongálá
sának megakadályozására terjedjen ki. 

g) Az ebeknek pórázon és szájkosárral való vezetésére vonat
kozó hatósági rendelkezéseket betartatja. 

h) A sétányokon megakadályozza a s~abadközlekedést gátló 
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minden nagyobb.' csoportosulást és minden olyan jelenséget, amely 
a közönséget zavarhatná. 

i) Ellenőrzi, hogy a nyilvános táncok, mozgófénykép- és színi
előadások, álarcos menetek, hangversenyek, tüzijátékok, állatsereg,,:, 
letek, cirkuszok, lovardák, körhinták, mutatványosok stb. hatósági 
engedély alapján működn~kweJ illetőleg az engedélyben foglalt ren
delkezésekhez alkalmazkodnak-e? (Szut. 371. pont.) 

A mozgófényképelőadások ellenőrzésénél különös gondot for
dít aSzut. 372. pontjában előírtakra. 

A csendőr ezekben a helyiségekben szolgálatilag csak akkor 
lépjen be, ha a rend fenntartására hivatott közeg karhatalmi tá
mogatásra szorul, vagy ha fellépése fontos szolgálati okból szük
séges. 

k) Emlékművek, szobrok, művészi tárgyak, padok, lámpák, út
mutatók, tilalmi táblák és hasonló tárgyak megrongálását vagy be
mocskolását lebetően meggátolja, az ilyenckkel kapcsolatos kihá
gások esetében, az érvényben lévő rendelkezésekhez. mérten eljár. 

l) A szerencsejáték által elkövetett kihágásokkal szemben eljár. 
Zártkörű helyiségben (kaszinóban) netalán megállapított vagy 

gyanítható hazárd (kártya) játékról az illetékes· közigazgatósági 
hatóságnak (hatósági biztosnak) írásban jelentést keH tenni. Ilyen 
helyiségbe azonban csupán a tiltott szerencsejáték tényének meg
áHapítása, iIIetőleg megszüntetése végett belépni tilos. 

m) Erkölcstelen, vagy jóízlést sértő viselkedés és öltözk,ödés, 
továbbá tiltott dohányzás, csónakkal a fürdő (viz) tiltott területére 
való behatolás eseteiben elsősorban a fürdőközegek útján való 
figyelmeztetést keH alkalmaznia. Hogyha ez nem használ, akkor 
személyesen keH eljárnia. A fürdőzők ilyen irányú viselkedését a 
csendőr, amennyire csak lehet, ,feltűnés nélkül figyelje meg, mert 
a fürdőzök közötti gyakori és huzamos járkálása a vendégeket fe
szélyezheti. 

n) A fürdőkülönítmény (fürdőörs) parancsnokának legyen 
gondja arra, hogy a fürdő igazgatósága (felügyelősége) , iIIetőleg 
a községi elöljáróság ,őt minden külföldi megérkezéséről rövid úton 
haladéktalanul értesítse. . 

A fürdőhelyen megfordulókról esetleges adatszerzés céljából 
megbízható szállodai stb. alkalmazottak, hordárok, sofőrök híradá
sának megszervezése is kívánatos. 

o) Felügyel a hajóáHomásokon, hogy az érkező és induló ha
jókat a fürdőzők és csónakázók ne közelítsék meg. 

p) Ellenőrzi, hogya csónakok relldszámmal el vannak-e látva 
és a vitorlásvezetők igazolvánnyal rendelkeznek-e. 

26. Előrelátható nagyobb forgalom esetére a szárnyparancs
nokságtóI idejében kell a különítmény (őrs) megerősítését kérni. 

Sürgős szükség esetében a megerősítést a szomszédos különít
mények (őrsök)-től közvetlenül is lehet kérni. 

27. A renqkívüli eseteket a fürdőkülönítmény helyett a terü
letileg iIIetékes őrs jelenti be. (Szut. 90. §.) 

28. Kisebb fürdőhelyek felügyelésére, melyeken különítmény 
nincsen, az illetékes őrs járőrei kerékpáron is 'vezényelhetők. Hosz
szú, vagy nagy 'kiterjédésű villasorok leportyázására, a fürdőidé
nyen kívül is, egyes járörök kerékpáron szintén kivezényelhetök. 

29. Indokolt esetben polgáriruhás csendőr igénybevételével nem 
szabad késlekedni. 

'30. Légi ellenőrzést a területileg illetékes őrs végzi. 
31. Fürdőhelyeken fokozott mértékben szükséges az, hogy a 

bűnözésre hajló és a közbi2ítonságra veszélyes egyéneket a csendőr 
gyakori megfigyeléssel a büntetendő cselekményektől visszatartsa 
és idejekorán való közbelépés által a szándékolt bűncselekmények 
elkövetését vagy a már megkezdett bűncselekmények végrehajtá
sát megakadályozza. Itt fog mutatkozni az eredménye annak, ha a 
csendőr alapos helyi és személyi ismerettel rendelkezik, ügyes és 
megbízható besúgókat alkalmaz, - mindenütt és mindenkor gyor
san intézkedik, -- körültekintéssel és lelkiismeretes alapossággal 
jár el. 

32. Mint katona, sohase feledkezzék meg arról, hogy a netán 
polgári ruhában megjelenő elöljáró vagy feljebbvalójával szemben 
_ annak felismerésének pillanatától - nemcsak fegyelmezett. ma
gaviseletet köteles tanusítani, hanem vele szemben megkülönbözte
tett tisztelettel, tapintattal és készséges előzékenységgel viselkedjék. 

33. Oly fürdőkülönítményeken (fürdőőrsökön) , amelyeken a le
génység vasár- és ünnepnapokon túlzottan igénybe van véve, he
tenként egy hétköznapot pihenő napként ki keII jelölni. 

Ha a fentiek szerint kijelölt nap ünnepnapra esik, akkor a 
pihenőnapot a reá következő napon kell megtartani. 

A kijelölt pihenőnapon a könnyítések annyiból áIIhatnak, hogy 
a kimenők ugyanolyan' szabályozást nyernek, miflt vasár- és ün-
nepnap. . 

Azokat a fürdőőrsöket és fürdőkülönítményeket, melyeken 
hétköznap pihenönap tartható, a szárnyparancsnokság a "Külön
leges utasítás"-ban jelöli meg. Ugyancsak abban határozza meg, 
hogy ez a pihenőnap a hét melyik napjára esik. 

34. A fürdőügyeleti szolgálat ellátásának egyéb részleteit (für
dőtelepi őrjárati beosztást, járőrök elosztását és felváltását, pihe
nést, étkezést, stb.) a mindenkori helyiviszonyok figyelembevételé
vel szerkesztett "Különlegbs utasítás" szabályozza. 

5. §. öltözet, fegyverzet, felszerelés. 

35. Fürdőhelyeken szolgálatot teljesítő járőrÖk öltözete, fegy
verzete és felszerelése ac) meIIékletben foglalt áttekintésben van 
meghatározva. 

Miután meleg időben a járőr ruházata nyári szövetruha, a 
kerületi parancsnokságnak gondos:kodnia kell, hogy a fürdőszolgá
latra kiválasztott legénység megfelelő ilyen ru)uizattal r.endelkez-
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zék. Ugyancsak intézkednie' kell, hogya legénység síma cúgos-
cipővel el legyen látva. '. . 

A vezényelt legénységet 30 daráb tartaléktölténnyel kell 
útbaindítani. Ezt'a tartalékkészletet az irodában kell őrizni. 

36. A szigorú mértékkel mért tiszta, csinos, szabályos és egy
öntetű öltözködésre nagy súlyt kell helyezni. A fürdőkü\önítmény 
(fürdőörs) parancsnok kötelessége, hogy járőreinek öltözködését 
és felszerelését fokozottabban ellenőrizze és állandóan gondoskod
jék arról, hogy öltözködés tekintetében mind szolgálatban, mind 
szolgálaton kívül szabálytalanság vagy hanyagság ne forduljon 
elő. Tartsa minden egyes alárendelt jével együtt szem előtt, hogy 
a fürdőtelepen valamennyien a közönség részéről ilyen tekintet
ben is fokozott megítélésnek vannak kitéve. 

Egyebekben aSzut. 28. §-ában foglaltak irányadók. 

6. §. Oktatás. 

37. A fürdőkülönitmények (fürdőőrsök) legénységének a für-' 
dőidény alatti oktatása a fokozott szolgálathoz, az időszerűség
hez, valamint a helyi viszonyok által megkivánt gyakorlatias isme
retek megköveteléséhez igazodik. 

38. A fürdőszolgálatot teljesitő legénység a' napirendszerinti 
foglalkozás és a foglalkozási jegyzékben előirt anyag átvétele alól 
fel van mentve, azonban il. különleges utasításban - félhavi cso
portokra osztva - meg kell jelölni a Szut.-nak, kihágási büntető

. törvénykönyvnek, közlekedési szabályzatnak azokat a részeit, ame
Iyeknek tudása és alkalmazása a fürdőszolgálat alatt elsősorban 
fontos, továbbá azokat a törvényeket, rendeleteket, szabályrende
leteket és parancsokat, melyek a fürdőszolgálattal szorosan össze
függlfek s amelyeknek állandó oktatása szükséges. 

Ezenkivül a helyi viszonyokat illetően különös gonddal kel! 
még oktatni: . 

A fürdőhely körletének leírását, különös tekintettel mind
azokra az ismeretekre, illetőleg adatokra, amelyek az idegenek 
tájékoztatására alkalmasak. (Vasút-, hajó-, komp-, autó- stb. köz
lekedés, posta, telefon, távírda, községháza, orvos, fogorvos, szü-

. lésznő, gyógyszertár, különböző üzletek, autó- stb. javítóműhelyek, . 
szállodák, kirándulóhelyek, zárórai korlátozállOk, fürdő gyógy
hatása stb.) 

. A helyi viszonyokról minden csendőrnek annyira tájékozva 
kell lennie, hogy bár~i kérdezősködésére azonnal megbízható fel~ 
világositást adhasson. . 

Továbbá oktatni kell: 
A' jelen utasítást a "Különleges utasításjj-sal. 
A Szut. és a Nyut.-nak ebben felsorolt §-alt. 
A helyi viszonyokkal kapcsolatos törvényes rendelkezéseknek 

a csendőrség szolgálatát érintő részét. 
A Frommer-pisztoly ismeretét. 
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A parancsnok kötelessége, I)ogy az oktatandó anyag átvéte
lére' a legalkalmasabb napokon foglalkozási időt állítson be. 

Az oktatás olyan legyen, hogy a legénység a reája háruló kü
lönleges szolgálatokat kifogástalanul és' fennakadás nélkül ellát
hassa. 

Egyébként a napirendszerinti foglalkozás alóli felmentésre 
való tekintettel a legénységet' saját érdekében is az önképzésre 
figyelmeztetni kell. 

39. Irásbeli, számtani és rajzfeladatokat a fürdőszolgálatot 
teljesítő legénység a fürdőidény alatt a "Különleges utasltásH -ban 
előírt mértékben végez. Nagyobb, forgalmas fürdőhelyeken a le
génységet ezek alól teljesen fel kell menteni. 

40. Az oktatáshoz szükséges szolgáláti könyvekről és tan
segédletekről ("b H melléklet) az előljáró osztályparancsnokság 
(gazdasági hivatal). gondoskodik. 

41. A katonai gyakorlatok (közbiztonsági, csatár- és jár",'
továbbképzés) időközönkénti megtartását a "Különleges utasításH 

szabályozza. 

7. §. Elhelyezés. 

.42. A fürdőszolgálatra vezényelt legénységet lehetően az őrs
laktanyában kell elhelyezni, egyébként részére külön elhelyezést 

'kell biztositani. 
A világos, száraz és a testület tekintélyének megfelelő külön 

elhelyezésről az előljáró osztályparancsnokság gondoskodik. 
Nem lehet ez koesmával vagy vendéglővel egy épületben, 

pince- vagy padláshelyiségben, alsóbbrendű alkalmazottak kör
nyezetében, istálló stb. hasonló helyiségek közvetlen szomszéd'
ságában. 

Fontos az is, hogyalaktanya, illet.öleg az elhelyezés a kö
zönség által könnyen fel található legyen. 

43. Cimtábláról, bútorzatról, ágYneműről, utóbbiak mosatá
sáróI, a helyiségek takarításáról stb. a "Különleges utasítás" in
tézkedik. 

44. A fürdőidény megszüntével felszabaduló bútorzat és. be
rendezés téli tárolását - amennyiben ezek a területek illetékes 
őrs laktanyájában helyeztetnének el - úgy kell intézni, hogy az 
ne zavarja az őrs laktanyai f rendjét. 

45. A laktanyát (szállást) és körletét állandóan mintaszerű 
rendben és tisztán kell tartani. 

Egyebekben a Szut. 21. és 22. §-ában irtakat kell a lehetőség 
szerin t szem előtt tartani. 

8. §. Élelmezés. 

46. A legénység élelmezése elvben csak közgazdálkodás vagy 
közétkezés formájában történhetik. Az erre vonat:<:ozó szükséges 
részleteket a "Különleges utasítás" 'szabályozza. 

il 

I 
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47. Olyan fürdőkülönítményeken, ahol a közgazdálkodás (köz
étkezés) megalakítása leküzdhetetlen akadályokba ütközik, a le
génység kivétele.sel?- idegen konyháról, is étkezhet, de fogyassza el 
az ételeket mindig it különítmény elhelyezési körletében. Ennek 
leheWvé tételéről a fürdőkülönítmériy (fürdőőrs) parancsnok a 
szárnyparancsnokság és a közigazgatási' hatóság támogatásával kö~ 
teles gondoskodni. Ilyen esetben a részleteket a "Különleges utasí
tás" szabályozza. (L! Cs-20. - 163. pontját.) 

48. "Az étkezési pénzt a fürdőkülönítmény (fürdőőrs) parancs
nok előre beszedeti és gondoskodik annak bizottsági kifizetéséröl. 

9" §. Irod~ és pénztár. 

49. A fürdőőrsök ,és különítmények a fürdőévad alatt a gyógy
és fürdőtelepek területén a 14. pontban felsorolt szolgálatokat ve
zénylőlajstrom alapján vezénylik. 

50. Fürdőkülönítményeken az alábbi szolgálati előjegyzéseket, 
nyilvántartásokat és segédleteket ::tell vezetni, illetőleg őrizni: 

vezénylő lajstrom; 
iktatókönyv (kt. és bűnügyi, közönséges); 
sommásjelen tések; 
tevékenységi naplók; 
közbiztonsági tevékenységi kimutatások; 
Idderítetlen esetek kivonatai (eze:tet a területileg illetékes őrs 

is nyilvántart ja) ; 
nyomozati értesítők; 
jegyzékkönyvecskék ; 
nyomozó kulcs ; 
idegennyelvű útmutató könyvecske; 
vasúti és hajózási menetrendkivonat a járőrök részére; 
orvosi vizsgálati könyv; 
postai feladó, átvételi é,s kézbesítő könyv; 
író-, számoló- és rajzfüzete:J.:; (ha a "Különleges utasítás" sze

rint erre kötelezve van) 
minősítvényi jegyek; 
gazdálkodási könyv (ahol közgazdálkodás vagy közét)<ezés 

van) ; 
átvételi okmány (esetleg leltár) aberendezésről ; l 

átvételi okmány (esetleg leltár) a szolgálati könyvekről; 
nyilvántartás a fürdőtelepen alkalmazást nyert idegenekről ; 
postai utalványszelvények ; 
dohányfelvételi napló; 
előljárók, feljebbvaló:r stb. névlajstroma ; 
őrjárati beosztások (helyi); 
öltözeti táblázat; 
szobalajstrom ; 
a különítmél1Y körletének leírása és vázrajza lehcWen 1 :5000 

arányban (ezt a szárnyparancsnok készíti el és adja ki); 
a fürdőkülönítmény .,Különleges utasítás"-a; 

'/ 
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bérkocsi (autó) díjszabás; 
kimutatás a vasút, hajó, autóbusz érkezési és indulási ide

jéről. 

51. A fürdőőrsökön az irodavezetés -- a 49" pont rendelkezésél 
kivéve - változatlan. Köteles azonban a Csüsz. 9. mellékletében 
foglalt előjegyzéseken kívül vezetni, illetőleg őrizni: 

Különleges utasítást; 
Vezénylőlajstromot; 
Idegennyelvű útmutató könyvecskét ; 
Vasúti (hajózási, autobusz, komp) menetrend-kivonatol a jár

őrök részére; 
a fürdőtelep körletének' leírását és vázrajzát IeheWen 1 :5000 

arányban (ezt a szár~yparancsnok készíti el és adja ki) ; 
őrjárati beosztást a fürdőtelepről ; 
nyilvántartást a "fürdőtelepen alkalmazást nyert idegenekről ; 
bérkocsi (autó) díjszabást. 
52. Időszaki beadványokat a fürdőkülönítményex nem készíte

nek. Ezeket helyettük a különítményparancsnokkal folytatott 
érintkezés alapján a területileg illetékes őrs terjeszti elő. 

53. A területileg illetékes őrs az odaérkezett (a fürdőkülönít
ménynek ki nem adott) általános jellegű parancso;':at és hivatalos 
közlönyöket oktatás, illetőleg kihirdetés végett hetenkint a különít-
ménynek megküldeni köteles. " ' 

54. A fürdővendégekről való tájékozódás végett a területileg 
illetékes őrsnek a minden hó 5, és 25-i sommás jelentéseiben tár
gyalnia kell a fürdővendége;': számát és pedig hármas csoportosí
tássaI : 

a) 1-8 napig; 
b) 8 naptól 6 hétig és 
e) 6 hét~n felüli tartózkodók szerid, 
55. Az ideiglenes fürdőkmönítmények irodai-, Írószer- és iroda

világítás költségeit az e célra folyósított átalányból kell fedezni. 
56. A fürdőkülönítmények a megkezdett szolgálati előjegyzése

ket, nyilvántartásokat és segédleteket, melyekre szükségük van, 
valamint az irattárt, okmányváltás mellett a területileg illetékes 
őrstől vegyék át és a különítmény megszünésekor mindezeket a 
folyó éviekkel oda adják vissza. 

57. A fürdőkülönítmény szolgálati könyveit és tansegédleteit 
- a különítmény szünetelése idejében - a területileg illetékes őrs 
helyesbíti. , 

58. A jlürdőőrsök pénztár- és gazdászatkezelési tennivalóit az 
'örsgazdászatkezelési utasítás idevonatkozó határozványai szabá

lyozzák. 

59. Ha a fürdőkülönítményen külön pénztárasztal nincsen, a 
pénzt az íróasztal "A" fiókjának középrészén kell elhelyezni. 
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Függelék a) melléklet. 

, 
VAZLAT 

a fürdőkülöntmények és fürdőőrsök részére aSzut. 66. pontja alap
ján kiadandó különleges utasítások tagozódásáról. 

Cím: 

Különleges utasítás . 

. i fürdőkülönítmény ,(fürdőőrs) számára. 

A) általános rész. 

Alárendeltség. 
Működési ideje (hó és nap). 
Működési terület (szövegben és 1 :5000-es vázrajzban) . 
Létszám. Felváltás ideje és részletei. 
Különleges feladat. 
Hatósági (bírói és közigazgatási) illetékesség. 
A csendőr személyes magatartását érintő helyi jellegű külön

leges intézkedések. 

B) Szolgálat. 

őrjárati beosztás (fürdőőrjáratok). 
Járőrök száma nappal es éjjel, azok eligazítása, felváltása, 

pihenése, étkezése, ellenőrzése, pihenő napok. 

C) Oktatás. 

Oktatási anyag felsorolása. 
A fürdő viszonyaival k,apcsolatos különleges helyi és személyi 

adatok (különítmény (telep) körlet leírás). 
Irás, számolás, rajzolás mértéke. 
Katonai gyakorlatok ideje. 
A rendelkezésre bocsátott oktatási segédletek 

D) öltözet és felszerelés. 

Az általános fürdőutasításban és egyéb utasításokban (szabály
ban) előirtaktól eltérő különleges intézkedések (kerékpáros járőr, 
felszerelés stb.). 
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Ej Irodai ügyvitel és pénztár. 

Az általán~s fürdőutasítás kere,tén belül megengedett eltérések. 
Nagyobb fürdŐőrsökön és különítményeken az irodai tenni~. 

valók végzésének mikénti megosztása a különítményparancsnok és 
helyettese között. 

IIIetmények (havizsold stb.) telszámítása, felvétele és kifizetése. 
Pénzkezelés. 

F) Elhelyezés. 

Az elhelyezés megjelölése (esetleg vázrajzzal). 
Címtábla, bútorzat, ágynemű. 
Takarítási és mosatási tennivalók és azok költség~inek fedezése. 
A berendezés téli tárolása, karbantartása, hasznavehetetlen cik~ 

kek pótlása. 
Laktanyai stb. berendezés mikénti nyilvántartása (leltár, 

nyugta) átadása és átvétele. 

G) Élelmezés. 

A legénységi étkezés szabályozásának részletei (köz gazdálkodás, 
közétkezés; ételek hazahordatása, napibetét stb.). 

Konyhaberendezési cikkekkel való ellátása, használata, pótlása. 
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Függelék b) melléklet. 

Kimutatás 
azokról a szolgálati könyvell:ről és taussgédletekr5I, amelyeket alétszámhoz 
mérten az állandó örssel nem egy laktanyában elhelyezett fJrdŐküWllitmón-yek· 

nek k i kell adnt 

"olyó- Szolgálati könyv (tansegédlet) 
Megjegyzés 

szám megnevezése 

-
_e __________ 

1 Szut. (Cs-L) 
--- -

2 CsUsz. (Cs-2.' 
--

3 Nyut. (Cs-4.) 
--- ----- ,,~,~""'~~"-""~-

4 6rsgazdászatkezelési utasítás (Cs-13.) -- ~"~"-~,-,,.",---

ó 
'I örvényes rendelkezések kivonatos gyüjteménye 
ICs-16.) 

6 BíJntetó törvénykönyv (büntett, vétség. kihitgás.) 
--

7 IGhágások kézi könyve (Dr. Elthes-féle.) 
-

8 Szolgálati Szabályzat I. Rész. -- -
9 B-alap. Alapkiképzés. . -----

10 Közlekedési Kódex. 
---

II F.r()mmer-pisztoly ismertetése. 
-- -

12 Különleges utasitás. , 

13 'Jyomozókulcs. 
-~~-_ .. _--~~-,. -

~~I 
Államrondészeti Zsebkönyv. 

- -
ló Idegennyelvü útmutató könyvecske. 
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Függelék c) melléklet. 

~ 

~ 
~ 
~ 
~ 
,~ 

~ 
~ 
~ 
~ 

, 
Attekintés 

a fürdőhelyeken szolgálatot teljesítő járőrök szolgálati öltözetéről, fegyverzetéről és felszereléséről. 

Ö l t ö z e t Fegyverzet és felszerelés Elv endő tárgyak 

nappal 
...... oo'·~~I~~~~"o.o~=I'o~~,o~_...o_,---

é j j e 1* . nappal r éjjel* n a P p al 

1. Tollas csendőrkao:! 
lap. 

1. Tollas csendörka-l 
lap. I 

2. Zubbony a kitün-I 
tetések szalagsáv
jaival, pantaUó 
(melegben könnyü 
szövetruha. ) 

2. Kimenő zubbonya 
kitüntetések sza
lagsávjaival, pan
talló, (melegben , 
könnyü szövet- I 
ruha.) t 

Félszárú csizma 
(síma, cúgos cipő l" 

viselése megen-
gedve.) l. 

3. Félszárú csizma II 3. 
(sima, cúgos cipő 
viselése megen-I 
gedve, könnyü 
szövetruhához kö-I 
t~lező.) 

4. Fehér szarvasbőr! 

. keztyü (fehér kö-I 
tött keztyü vise-

4. Barna, nyári kö
tött keztyü. 

lése megengedve.) 
I-::-::::c:---:::--c:-:------'-;:----

5. Ujjas vállgallér v' köpeny szükség szerint 

1. Pisztoly. 

2. Kard. 

3. Jelsíp
zsinór. 

ASzut. 
204. ponja 
szel'int*'~ 

Zsebben jál'örtás)i:a 
nélkül. 

Az 1934. évi 11, szá
mú Cs. K.-ben közzé
tett 15.460/eln. VII-c. 
1934. sz. B. M, körren
delettel kiadott "Átte
kintés" I. 1. és 4. füg
gőleges rovatában elő
irt . tárgyak, idegen
nyelvU útmutató könyM 
vecske. és kivonat a 
vasúti- (hajózási, autó
busz) menetrendből. 

éjjel'" 

Z'sebben és járörtáskában. 

Az 1934. évi 11. számú 
Cs. K.-ben k ö z z é t e t t 
15.460/eln. VII-c. 1934. sz. 
B. M. k5rrendelettel ki
adott "Áttekintés" I. 1., 
2., 3. függőleges rovatá
ban előirt tárgyak (őrs
körlet térképe, gyapot
rongy és táskaélelem ki
vételével), kivonat a vas
úti- (hajózási, autóbusz) 
menetrendből és idegen
nyelvU útmutató köny
vecske . 

Megjegyzés: *éjjeli idő aSzut. 344. p. meghatározá:E:ától eltérőleg 22 órától G óráig tart. 
Hzárt és jól kivilágított fürdötelepen felszerelése lehet úgy, mint nappal. 

* 
~, 
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l. melléklet. 
N •. 

Az 5. §. 25. pontj ához. Javd. 

... _._." .. _._._ ............. csen~őrkerülel. . 

(Név és rendfolt:QzatL .... 

Csendőreskü. 

]!;n ünnepélyesen esküszöm a mindenható Istenre, hogy Főméltó
ságú vitéz nemes nagybányai HORTHY IUIKLóS, ,mint Magyar
ország törvényesen megválasztott kormányzója, a magyar' alkot
mány s hazánk szentesített törvényei iránt hűséggel és hódolattal 
visel tetem. 

Esküszöm, hogy kötelességeimet, mint m. kir. csendőr (csendőr- ' 
tiszt) a közrend, a közcsend és 'a közbiztonság szolgálatában az ide
vonatkozó utasítások sze:r1nt. mint katona pedig ahaditörvények 
és szabályok szerint mindenkor és mindenben teljesítem, haza- él?_ 
nemzetellenes vagy olyan irányzat szolgálatába, amely a hadsereg 
vagy a csendőrség katonai fegyelmét aláásni igyekszik, nem lépek, 
semmiféle titkos. társulatnak nem vagyok és nem leszek tagja, min
den körülmények között csakis a szolgálat, a kormányzó és az állam 
javát mozdítom elő, a törvénynek, előljáróimés feljehbvalóim pa
rancsainak és meghagyásainak készséggel engedelmeskedem 'és a 
szolgálati titkot híven megőrzöm. 

Isten engem úgy segéljen, AMEN! 

... 19 · .. évi·· ······· ... hó······D. 

':ranuk: 

2. melléIdet. N. 

A~ 5. §. 25. pont jához. Javd. 

. . • • • . • csendör.kerület . 

(Név és reridf'okozat) ... 

Katonai eskü. 
'En ünnepélyesen esküszöm a mindenható Istenre, hogy had~ 

urunk ő Főméltósága, vitéz nemes nagybányai HORTHY MIKLóS 
iránt, mint M;agyarország törvényesen megválasztott kormányzója 
iránt, hűséggel és, engedelmességgel viseltetem, Magyarországhoz 
és annak alkotmányához hű lesz~k" az ország törvényeinek enge
delmeskedem. 

'Esküszöm, hogya magyar. hadsereg tábornokainak és ~inden 
egyéb előljáróimnak és fellehbvalóimnak is engedelmesk~dem, őket 
tiszteletben tartom és védelmezem, alárendelt jeimről mindig a leg
jobb tudásbm szerint gondoskodom, példaadásommal és minden 
erőmmel azon leszek, hogy a kötelességeiket minden körülmények 
között becsületesen teljesítsék. 

Esküszöm, hogy szent hazámért minden' külső és belső ellenség 
ellen, bárki legyen is az, mÍlldenkor, mindenütt és minden alkalom
mal, életem és vérem feláldozásával is) vitézül és férfiasan harcolok. 
- Csapatainkat, zás~~~i~kat" lövegeinket és egyéb harci eszközein
ket el nem hagyom és az ellenséggel soha a legkisehb egyetértésbe 
sem bocsátkozom, haza- és nemzetellenes vagy olyan irányzat szol
gálatába, amely a hadsereg katonai fegyelmét aláásni igyekszik, 
nem lépek, semmiféle titkos társulatnak nem vagyok és nem leszel, 
tagja, minden szolgálati titkot híven megőrzök . 

A hadicikkelyeket szem előtt tartva, magamat mindig a hadi
törvények szerint derék magyar katonához és jó hazafihoz illő mó
don viselem és így hecsülettel élek és halok. 

Isten engem úgy segéÚen, AMEN! 

......... .19 .......... évi. ....... h6 ...... D. 

Tanuk: 
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3. melléklet. 

A 6. §. 32. pont jához. 

. N. 

Javd .. 

Csendőrségi személyazonossági 
igazolvány. 

(l. külső oldal) 

Arckép. 

csendőrség. 

SZEMÉlYAZONOSSÁGI IGAZOlVÁNY 
....... __ ............. -.. 

a ID. kir. __ . __ ....... csendól'kerület tényleges 
állomá nyába tartozik . 

. 19 ..... . 

(C. H.) 

3. melléklet. 

Csendőrségi személyazonossági igazolvány. 

(l. belső oldal) 

(!\ személyazonossági igazolvány 
tulajdonosának aláírása,) 

327 



328 3. melléklet. 

(2. külső oldal) 

Tudmvalók. 

Ez ali igazolvány arra szolgál, hogy a lll. ~1r. 
csendőrség tagjainak s)lemélyazonos~ág~t ml~d 
szolgálatban, m'nd szolgál~ton kíVl~1 Igazolja. 
Illetményl;:önyvecske a csclldörségnét lIlDcson l'end" 
szcresitve. 

A csendőrség s7.01gálati telluivalöinal'. 'vég
zése ennek az igallolványnall; It felnmtatasához 
kötve nincsen. 

Ez az igazolvány ,csak a tU,lajdonos "fény
képével ,és a fényltép hátlapjára é,s e~re az 
oldalra írt aláírásával· együtt, de, e:ze~kells csak 
akkor érvényes, ha az érvényesítés) 1larca fl, folyó 
évre SZÓI. 

Ezen igazolvány felmutatójanalt, -:-. ha-Y, 
legénységi állomá?yba t<\rtozilc - polgan ruhat 
U{)Dl szaba.d viselmc. 

A tlflajdonos aláírása: 

Folyó évi meghoEszabbitás. 

Érvényesitési bárca. 

1941 
C. H. 

3., melléklet. 329 

Csendőrségi s~emélyazonossági igazolvány. 

Utasítás· 
a ,személyazonossági. igazolványo]{ Itiállítására és kezelésére. 

1. A csendőrségi személyazonossági igazolványokat a belügyminisz
ter szerzi be és szigorú' számadású nyomtatványként, ~orszál11ozva adja 
ki. Az igazolványokat mind a tisztek, mind a legénység számára a kerü~ 
leti parancsnokságok, valamint azok a központi szervek. állitják ki, ame
lyeknek parancsnoka csapatparancsnoki jogkörrel van felruházva. 

Előléptetés, valamint más kerülethez (központi· szervhez) való át
helyezés esetén új igazolványt kell kiállítani. 

2. A 7 X 5% cm. nagyságú arcképnek a tulajdonost föveg nélkül, 
abban a rendfokozatban kell ábrázolnia, amelyre az igazolvány ki van 
állítva. Az arcképet fémből készült lyukasztókapcsokkal az igazolvány 
1. belső oldalához kell erősíteni úgy, hogy a kép az 1. külső oldalon lát
ható' legyen. Az arcképet a tulajdonos annak hátlapján aláírja, a kiállító 
parancsnokság' peaig a címnyomót úgy nyomja reá, hogy annak fele az 
arcképre,. fel,e pedig az igazolvány 1. belső oldalára kerüljön. A tulajdo
nos a 2. külső oldalon az igazolványt is aláírja.' 

3. Az érvényesítési bárcákat évenkint más-más színben a belügy
miniszter' adja ki s azokat az az illetékes parancsnokság, amely az iga
zolvány kiállítására fel van jogosítva, címnyomójának az évszámra alkal
mazott lenyomatával látja el. Az érvényesítési bárca az igazolvány szá
mát kapja. 

4; A személyazonossági igazolványokról a kiállító parancsnokságok 
a 3. aj melléklet szerinti előjegyzést vezetik. 

·5. A tulajdonos fogyatékba jutása esetében az igazolványt a ki
állító parancsnoksághoz fel kell terjeszteni, amely azt megsemmisíti s 
ezt a körülményt az előjegyzés "Megjegyzés" rovatába bevezeti. Más ke'
rülethez (központi szervhez) való áthelyezés esetében a kiállító parancs
nokság ezt a körülményt az előjegyzés "Megjegyzés" rovatába bejegyzi, 
az új kerületi parancsnokság (központi szerv) pedig a régi igazolvány 
beszolgáltatása ellenében új igazolványt állít ki. A bevont régi igazol
ványt meg kell semmisíteni s ezt az új igazolvány elöjegyzésének "Meg
jegyzés<l rovatába - a megsemmisített igazolvány kiállító parancsnok
ságának és számának beirásri, mellett - be kell vezetni. 

6. ,A. személyazonossági igazolványokat .megfelelő nagyságú, fém~ 
kerettel ellátott celluloid-védőtokban kell tartani. 

7. A ~emélyazonossági igazolványoknak gondatlanságból történt 
elvesztéséért a tulajdonos fegyelmi felelősséggel tartozik. Elveszett iga
zolványokat a Csendőrségi Közlönyben érvényteleníteni kell s ezt a 
helyettük kiállított új igazolványokra vonatkozó "Megy jegyzés" rovatba 
szintén be kell írni. 

Az érvénytelenített igazolványokat a Nyut. 183/b. pontjában meg:
határozott helyre be kell jelenteni és a Nyomozókulcsban is nyilván kell 
tartani. 



330 3. al melléklet. 

3. R) melléklet. 

A 3. mell. "UtasitL 
4. pont jához. 

Előjegyzés a személyazonossági 
igazolványokról. 

l\Jegjegyzés 

3. II 03650.1" " Péter Imre I II' 8 II. R2461Bgt. 1927. 
" "-- 1---'1-----11--I-II 'I" l, 1 I Elvesztette. I Érvénytelenitve !---I .23/0S. K.

5
:927. 

II I 
X . 1----1 i- Ujat lásd 927. tétel 

4. 03651., 6:.' thts. JánosI Sándor '\ 12 ~.:' ::::::::::" 
-II--i'~ .1 1928 I Az elveszett 03651. II",!!' '11929: '1

2 
sz. hz.lyett 

5. il 03652'1- 8. Ii (C « 1'--1 Lásd 927. tét-elt. 

I~I'I 'L I II I Nyugállományba 

I I -- 'I helyezték. 
I _________ I I 1536S/Sgt. 1927. Meg-

I '\1 -~n--I' .~~ ~~~l~;~: 
6. I 03653. ," tórm. Vágási Dénes 1 4 ----.Ji. 

-1 ~ I '"~ '::'':'i-oo:t 
~ ~ 16. LI_J_Ó_'_Sa_L_á_S,_,1Ó_If-19_2_9-j', 411_s_it_ve_._l_9_27_.~I_"1_~_'_1 

. I II 

H31 

1--~--'I-\-~-,~i*------------9--P--O-,--.-~--n-'-J-'------------' 

I ~ 

'S~ZHa2:g0a ''Us'l)zöt{ 

-eqpue.r )['l}qOZ9 ;SVl'U2olZ8!l 'S5:lPQll:tQnQ 

9lzse.lq~ 
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lit B. 

5. mellékl~t. 

A 32, §, 242, pont jához, 

M kir,.budapesti I mnnntkerülit· 
Távolsági 

. (S~ 

A községek 
és tereptárgyak 

megnevezése 

kilomét'er 

1. Pécell<özség 1'2 1'3 4'6 ~'~!~ 1'1 1'91~ 2';' 3'4 
--1-----"----11- b-

2, Ménlö ·2'1 S'" 2'8 1'3 4'S 2'3 t:l' ö'' ·3'7 4'6 

_3_'I_Ú_it_ó-_ta.n,_y_a ___ .,_::_"I._ 3'2.3'1 1'5 ó'2 ~ .;; S'' ~..íl~ 
4, ";ádaskúti erdO, ész 3'9 Ú'O S'3 ó,g 6'315', 10'4 5'ó 

-,1",- --'--
ö, Gőci gőzmalom 3'S 4'4, 5\ 4'9,12'3 3'6 6'6 

-1-11- -.-----
6, Péceli erdő-ő,'ház 2'1 g'4 3'7 n 6'0 ó'3 

-
.. " Mogyoród közs!Íg - - . 1- J" 'la s.;: ;; .'9 

~ ::::;:~::::~:k- =.CI-1
1

_+ 1; :: :: :: . 

11. MGgJ~r,di yaslittl.llomás 2-O - ---_._.----- .•.•. -

12, Gebhardt major 
1--·1-----'---1··-1--1--1-- - ---. -" - -

13, Klstelek község 

I
f.---

14, Sotlille!' malom r- -·---'----I--I·-I·-I-I-!-·I-·I--I-~-

'-, . - ----_._·--1·-,,1--'1- -".1-.1--1 .. -1-+--,--1·-1 

--·1---·_.---· ... 1==·---,,-.-1-.-,-1:= =---'- =1' . ---I 

_1-+· .. 1--1·-1-1-'- - --

-,.---.. ---"1· .. -1-1--" - -1-1-1--1 
Az osztályparanosnoksitg 1935, október l-én kelt 542/;gt. 1935, sz'mú 

kimutatás. 
terep,) 

. 

113,1 HI I I I I I I' ~ 
;&::;ii; 

I 
. ~,., 

I 
~a? 

co 

" ~ 
N-
",w 

00 

~ ,," " 'o ".'2 
"" " "'-w 
~ 

"".o: }[ o g-
". !i "A 

:$ ~ ~;g 

'" -il 8.';;; 12 ro 351 
~~. 

6-2 S'2 . I -!- 2 3°1 6rsállom's ..... --.--- '-
6' 

9 ,'7 I ___ I-----
5-S 4'9 

1 3'5--'-7' Lakatlan --1--"-S'2 9-3, Ny:áregyházai 
.-1.- __ J_._ - őrs is portyá'llla , 

1O'. 11"_1_ - -
10-3 13-8 __ ..I __ 2 - Pihenő szoba . , - ,,-----

8-S 11-0 1 - l~okollott eHen-

- - -.,- - - - őnlést igétlyel 

9'1 11-8 - -- - _ . . ,.~ 
___ d 

12'3 14'1 .- - Télen lakatla~ 
- - '- - --, .-
6'2 9'4 --

- -.- -- - .- - -- -- -
4'9 6'3 - - Szükségpihenö-

- - "- - .. ~~-" - - -- hely 

5·t 1 30 
- "--- '-!-- --,-- - - -
-- - -.- - -- - _.- - =1-. " _i_·,_ -- -- -- _. 

, 
-- .- - - - - - -
--- ---j-- _ . . -. - _ .• - -
- - -, -- -- -1--'· --

,--.. - -- -j-' -1-1--, 
paranosával jóváhagyta, 8 
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N, 

lát. 
Péceli vegyes lirs 

j e g y z é s 

aj Híd hiányában Péce~ 
len és Ujt6 tanyán át • 

b' Pécelen át. 
c) N~\gy esőzések alkal-

mayal a péceli erdő-
őrhazon át 7'2 km. 

d) IngOVány" ,,"ilo', I 
sötét éjjel nem por-
tyázhat6, 

-
I Szomszédos 

örsallornásolc Km. 

Nyal'eg:yháza I 7'94 

Nagyfalu 10'6 
'-

Sándorlak 17'14 
'-

Nagymegyer 6'28 

----

,--

--
--

"." 
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6. melléklet •. 

A 32". §. 245. pontjáho.z. 

Táblázat 
a pOl'tyázásra és pihenől'e illetékes szolgálati ól'Aknak 

a távolság,ol.: alapján való kiszámítására. 

6. melléklet 335 

I 

'.1 

,'I 



6. melléklet 

:1 
"":' 

. 

A-3: 
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7. melléklet. 

A 32. §. 248. pont jához. 
N 

lát. 

M. ~ir. budapesti I. csendör~erülel. !éceli yegyes örs. 

Őrjárati beosztás. 
:illrvényes 1927 július l-től. 

(SU, terep.) 

ro 'I' = I II ~ ~ l! ~~ ~ /1 ~!I lj 
fIi ~ M~ ;:.... I cl)" II 

-<D p 'E~ ~iB M II Az 
~ d A"'á tb P."'" N ~fl J., I ' El .a z orJ ra a ~~ .. 'g! '&i ,~ I őrJ'árat 'I 
~ ..t<:l:3, ~';.i8 ,s'.!::d '0'01" I 
if. .,... ~ felvett közs'égek '" P::§ Cs:~ 'oo:S Iluartarna IMegJegyzés 
~ I ~ ~ és tereptárgyak ::§ ~ ~ rJ;j I ~ ~ I össze~ 
!§ 1-3 -o g>/)~::r; -@ ~ sen II 

<t; <tl 1,.1 Itw c) , I" 
~i·. ~..';' , ] M -1-;;-1' il El ,I i 
N +" OH i ,!>:l ",,t,l I ~ M ~;;:;:I ' 

I "">'j I 'c po< ,..:r: I 11 
II 1 il Pé~elkö'~~;~~"C"'~=="-" =:=--C:-:J = _'~r-' -'~i ==--.~== 
1/ 8 !-Kézai s,eszgY'r . . II 1'1 I 1 -1/ I , 

7 I Yl0gyoród. közpég. . _li~!I.-i - il ~ ~ [GyalOg: jl-::li::-he-nö-szoC-ba'-

ht
l ! Mogyoródi vasútá'!Oillas li 32-11 _:1 ~ ~ I 21" i 

9 I So!ymossy tanyák . . I' 1'6 '1-_' ~;.; I ' 
10 1 Pu!yoni IUhak!ok, . 14-911- I fi :;: I",Lio6i

v0i"'n:';':l :,1 c-c-,-,-~:-I r-=-I - -! G,s I 16h ' 
~, Gebhardt-majol' , ~;I __ I I IISZükségpihenlJhel)' 

~I Ménlö. , . . I 4'6,_ .• ' I II 
LII Pécel ~özség . . _ .1:.2_ ~ _III l. I, 

!' '=' ö,szesen; , • II í!6'l IIJU -::_~~_ ' II ln PééGI község ... ,r--:r-~I~I 'T=-~='I~'==-'-=-= 

[141 Schiller-malom , . , li 8'~!- -I II : 

~1 I Mogyoródi vasútállomá~ IK4 i ~, ;§, a Gyalmt' Pihenőszoba 
7 Mogy"ród község. I. , ~-3TT2 ::::'1":: ~_133h 301 I 

fg So,,'moosy tanyák, 112'0 r- ~'I ~ § L ' r-:-::-! ' ---lP= -I cs t> ovon: L 

~l Ki,!e!e. község, ., 9 '.u 1 30 [ ib,s '22h 301 ! 
r1J.P'éCG! kÖZSég~J1~ . ) I II 

II. össiésen ; . il 38'1 l' 3 30·il I il 
" Pécel, 1927. június l, 

Jóváhagyom! 
Aszód, 1927. június 15, 

N, szd,s. 
sznypk. 

N, thts. 
öpk. 

I 
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8. melléklet. 

A 32. §. 249. pont jához. 

Csendőrségi csapatalakulatoknak 
és azok határainak jelzése.* 

1. Kerületi parancsnokság 

. 2. OsztályparancsnoA:sÁg 

3. Szárnyparancsnokság 

4. Tiszti különítmény· parancsnokság 

5. Gyalog szakaszparancsnok 

6. Lovas szakaszparancsnok 

7. Gyalog őrs 

8. Lovas őrs . 

9. Vegyes őrs 

10. Különítmény 

11. Nyomozó osztályparancsnokság 

12. Nyomozó alosztályparancsnokság 

13. Nyomozó törzsalosztályparancsnokság 

14. Vasúti szárnyparancsnokság 

15. Vasúti szakaszparancsnok 

16. Vasúti őrsparancsnokság 

c5 
Ó 
Ó 
<b .. 
cr 
• 
@ 

<ID 

O 
I 
r 
Illi. 
é 
~ 

.@ 

* Ha a fenti csapatjelekct honvédnégi csapat jelekkel együtt hasz
náljuk, akkor a "Cső," betüket kell azok után írni. 

17. Közlekedési és híradó, osztályparancsnokság 

18. Közlekedési műszaki alosztályparancsnokság 

19. Közlekedési szárnyparancsnokság 

20. Közlekedési szakaszparancsnok 

21. Közlekedési örsparancsnokság 

22. Híradó szárnyparancsnokság 

23. Híradó szakaszparancsnok . 

24. Híradó (rádió) őrsparancsnokság 

25. Rádió' vevőállomás 

26. Rádió adóállomás . 

27. Repülőtéri szárnyparancsnokság 

28. Repülőtéri őrsparancsnokság 

29. örsparancsnok is~ola 

30. Gyalogtanalosztály (járőrvezető, járőrtárs 
iskola) . 

31. LovastanaIosztály 

32. Kerület határa 

33. Osztály határa 

34, Szárny határa 

85. Szakasz határa 

36. örskörlet határa 

~, 

é~, 
é 
t5 
G:> 

i 
il 

• L . 
ln. 
~ 
ci 

.ÖPk. 

Ilf1lj" 
ilu. 

~ 

A csendőr karhatalmi zászlóalj és részeinek jelzése ugyanaz, 
mint a· megfelelő honvédségi alakulatok jelzése, hozzáírva a "Cső. 
kh." betűket. 

22* 
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10. melléklet~ 

Az 53. §. 356. pontj ához. 

Előjegyzés 

H. 
lát. 

a szárny (szakasz) helyi és személyi viszonyairól.* 

1. A szárny (szakasz) területe és lélekszáma: 
CE-rány km2 a szárny [szakasz] területe, mennyi a lélekszám? 

Mennyi terület és hány lélek esik átlag egy csendörre '?; 
2. Terület~ viszonyok: 

. (Melyik val'megye termetén fekszik a szárny [szakasz], mely 
.közigazgatási járásoKra terjed ld? Mely bírói, illetőleg közigazga~ 
tási lm. kir. rendőrségi] hatóságok illetékesek e terület felett?) 

3. Történelmi viszonyok: 
(A szárny [szaKasz] te'rtiletén lejátszódott történelmi események 

rövid ismertetése. Hol vannak leletek, emlékművek, csataterek, 
hősi sírok, történeti, művészeti vagy egyéb szempontból kimagasló 
egyéniségek szülőházai vagy sírjai·t) 

4. Terepviszonyok : 
(A felügyeleti terület leírása terep~ és vízrajzi szempontból, va

lamint a talajviszonyokat tekintve.) 
5. Közlekedési viszonyok: 

(Vasúti hálózat, hajózás, átkelési pontok, fontosabb közútak. 
Mely községekben vannak po'Sta-, táviró- és távbeszélő hivatalok?) 

6. Terepfedezeti viszonyok: 
(Altalában fedett-e a terep és mennyiben? Hol vannak nagyobb 

erdők, szőlötelepek, nagyobb kertészetek ?) 
7. Népességi viszonyok: 

(A lakosság nemzetiségi és vallási viszonyai.) 
8. Míívelődési viszonyok: 

(A lakosság múveltségi foka, a népoktatás állapota, a lakosság 
természete, életmódja, erkölcse, politikai pártállása, országgyülési 
képviselők és. felsőházi tagok megnevezése, Esetlege:'5 állam-, vallás
és társadalome,llenes mozgalmak,) 

9. Gazdasági viszonyok: 
(A lakosság általáPan mivel foglalkozik: földmívelés, állat

tenyésztés, ipar, kereskE:delem. Hol vannak uradalmak, gyárak, bá
nyák, kik azoknak tulajdonosai és vezetöi? Munkástelepek, munká~ 
sok létszáma, megélhetési viszonyai, szervezetei stb.) 

10. Közbiztonsági viszonyok: 
(A lakosság bűnözési hajlama; általában mely községben for

dulnak elő gyakrabban közbiztonsági zavarok, mely büncselekmé
nyek szokásosak, közbiztonsági szempontból veszélyeztetett pontok 
,és területek, előfordult feltűnést keltett bűncselekmények rövid 
~eirása. Melyek a mozgalmasabb örsök.) 

* Olyan adatokat, amelyek válto.:!!ást szenvedhetnek, ' Írónnal kell 
bejegyezni. 
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11. melléklet. 

A 65. §. 399. pont jához. 

N, 

lát. 

Nyilatkozat. 

Alulírott, mint sértett ldvánom, hogy a sérelmemre ._. évi 

"" n (hol?), N, N, 

"""""'" ."." '"'''' ,.""i lakos által (vagy ismeretlen tettes által) 

elkövetett (itt az elkövetett bűncselekmény t határozottan meg kell 

jelölni) pl.: becsületsértés, vagy:. "pengő értékű ruha-

nemű ellopása stb.) a törvény rendelkezései szerint nyomoztassék és 

megtoroltassék, 

KelL. 

Előttünk: 

N, N, th, 

örsparancsnok. 

N. N. csendőr 

mint tanuk. 

N, N, 

mint sértett. 

Megjegyzés: Ha a sértett nem tud· írni, akkor a nyilatkozatot "kézjegyé
vel látja el és nevét a járörvezetö írj€\- alá és magát mint 
névírót tünteti fel. 

Ha tanu gyanánt polgári egyént lehet igénybe venni, a 
második csendőr helyett a nyil"atkozatot vele kell aláíratni. 

A nyilatkozatot nündig vettemezni és iktatni JieII. 

34·}3 

12. melléklet. 

Hatálytalan 

• 
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13. melléklet. 
4- 67. §. 420. pont jához'. 

Utasítás 
az ujjnyomatok felvételére. 

1. §. 

Az ujjnyomatokról általában. 

Az ember ujjainak felső izületén, a tenyér felőli oldalon (az ujj 
begyén) a bőr recés vagy rovátkás felületű; a bőrfodrok. minden 
embernél más és más ;alakulatot mutatnak és sohasem valtoznak. 
Éppen ezért ezek rajza a személyazonosság megállapítására s" a ha
mis nevet használók leleplezésére kiválóan alkalmas. 

2. §. 

Az ujjnyomat felvételének eszl,özei. 

Az ujjlenyomat felvételére az ujjlenyomat-felvevő készülék 
szolgál, amely következő alkatrészekből áll: 

1. cin-klemez és gumihenger (szükségből festékpárna), 
2. argentorat-por, 
3. ecset, 
4. foli-papir, 
5. nagyító-lencse, 
6. nyomdafesték. 
E készüléken kívül még az alábbi cikkek és tárgyak szük-

ségesek: 
7. szappan, 
8. terpentin-olaj, 
9. olló. 

3. §. 

Az ujjnyomat felvételénel, előkészítése. 

Gondoskodni kell arról, hogyacinklemezen (szükségből festék
párnán) a nyomdafesték megfelelő mennyiségű s egyenletesen el
kenve legyen, mert hiányos vagy túlbő festék egyaránt homályos 
ujjnyomatot ad. 

A cinklemez (szükségből festékpárna) mellett helyezzük el az 
ujjlenyomatlapot, miután azt a vörös vonalakkal jelzett helyeken 
visszahajtottuk és feljegyezt~k rá annak az egyénnek a nevét, aki-
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'rin ujjnyomatot veszünk fel.. A gyanúsított,nevének közvetlenül itZ 

ujjnyomat felvétele előtt való feljegyzése ugyanis kizárja a több 
egyénről felvett ujjnyomatok felcserélését, amire különös gondot 
kell fordítani. ' 

Azok az egyének, akikről ujjnyomatot kell felvenni, kezeiket 
.előzőleg. langyos szappanos vízzel .és kefével jól mossák meg és köz~ 
vetle,nül a nyomat előtt ujjbegyeiket száraz ruhával erősen töröljék 
meg. Piszkosabb ujjak begyét terpentinolajba mártott ruhadarab· 
bal kell megdörzsölni. 

4. §. 

Az ujjuyomat felvétele. 

Először a jobbkéz, ujjainak nyomatát vesszük fel s e célból az 
ujjnyomatlapnak',a','felső vörös vonalnál visszahajtott szélét illeszt

'jük az asztal alsó' széléhez, hogy így az ujjnyomatlap alsó rovatai 
nyomat közben be ne piszkolódjanak. 

Azt az egyérit, akiről ujjnyomatot kell felvenni, az előkészített 
'asztal elé állít juk akképpen, hogyacinklemezzel (szükségből festék
párnával) és ujjnyomatlappal szemben legyen. Magunk az illető bal
oldalára állunk, kissé feléje fordulva, jobbkezének hüvelykujját 
megfogjuk, még pedig balkezünkkel az ujj csücskénél s jobbkezünk
kel az ujjtőnél, azután az ujj felső izületét az úgynevezett ujjbegyet, 
az ujj baloldalán kezdve a jobboldalig, tebát a köröm balszólétől 
annak jobbszéléig, a, fe~.t~~~s cinklemezen (szükségből festékpárnán) 
gyengén nyomva meghengerítjük. Az így megfestett njjat ezután az 
ujjnyomatlap fölé visszük s azt az ujjnyomatlap megfelelő rova
tában, gyengén nyomva, balról jobbra meghengerítjük. Az ujjnyo
matlapon az ujjat visszahengeríteni semmi esetre sem szabad, 
továbbá szigorúan kell ügyelni arra, hogy mind a festékes cink
lemezre (szükségből festékpárnára), mind a papirosra ne csak az 
ujj begye, hanem annak egészen az izülethajlásig terjedő része rá
hengeríttess_ék. 

A hüvelykujj után a mutatóujjat, majd a közép-, a gyűrűs- és 
a kisujjat vesszük elő 's velük éppúgy járunk el, mint ahüvelyl,
ujjal. 

Amikor a jobbkéz ujjaival elkészültünk, >;LZ ujjnyomatlapot az 
asztalon feljebb toljuk, hogy a balkéz rovataihoz hozzáférhessünk 
s az ujjnyomatlapnak az alsó vörös vonalnál visszahajtott szélét fek
tetjük az asztal széléhez. A balkéz ujjainak nyomatát ezután a 
'hüvelykujjon 'kezdve ugyanolyán módon és sorrendben vesszük fel, 
mint a jobbkéz ujjainak nyomatát. 

Ha az öSSzes ujjak egyenkénti nyomataival' elkészültünk, a két 
úgynevezett összesített ujjnyomatot vesszük fel s e célból az ujj
nyomatlapot úgy igazít juk meg, hogy annak alsó széle essék öSSze 
az asztal szélével. Az összesített ujjnyomat felvételekor jobb kezünk 
mutató- és hüvelykujjával a terheltnek balkezén, egymás mellé szo-
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rítva összefogjuk a mutató~, a közép~, a gyűrűs~ és a kisujjakat S 
e.zeket balkezünk ráhelyezésével együttesen a cinklemezre (szükség
ből festékpárnára), majd az ujjnyomatlapnak legalsó megfelelő 
(baloldalon levő) rovatára nyomjuk_ A balkéz után ugyanígy te
szünk a jobbkéz négy ujjával is a jobboldalon. 

kz ujjnyomat. felvételére külön e célt szolgáló készülék hiányá
ban szükségből a nem túlságosan nedves közönséges bélyegző festék
párnát is lehet használni. 

5. §. 

Az ujjnyomat használhatéságának kellékei. 

Az. ujjnyomat a megfestett bőrfodrok nyomán, a papíron hátra
maradt fekete vonalakból áll. Mintbogy ezen sűrűn egymás mellett 
haladó vonalak által képezett rajzok és ennek egyes pontjai vagy 
alkotó részei szolgálnak a személyazonosító eljárás alapjául, különös 
gondot kell fordítani arra, hogy e vonalak rajza tiszta és éles legyen. 

Ha az ujjnyomat annak következtében, hogy az ujjat nem eléggé 
vagy pedig túlerősen nyomták a cinklemezre (szükségből festékpár
nára) , illetőleg az ujjnyomatlapra, homályos lett, vagy bármi okból 
nem sikerült: az illető ujjal az első nyomat felett, ugyanabban a 
rovatban egy másik nyomatot kell felvenni, esetleg a hibához képest 
erősebben vagy gyengébben nyomjnk le az ujjat. 

Az ujjakat mind a cinklemezen (szükségből festékpárnán) , mind 
az ujjnyomatlapon a köröm balszélétől annak jobbszéléig kell meg
hengeríteni, hogy igy a felső izület egész felülete lenyom~ssék. 
Az azonosító eljárásban ugyanis fontos szerepet játszik az ujjnyo
Ihatnak úgynevezett "delÚtj, pontja, amely gyakran egészen az ujjak 
szélén képződik s ha az ujjakat nem teljesen hengerjtjük át, ez a 
pont' esetleg hiányozni fog. A "delta" nevezetű pontra, különösen 
annak tisztaságára az ujjnyomat-felvevőnek is ügyelnie kell s ha a 
nyomat e pontnál nem volna eléggé éles, felette egy újabb nyomatot 
kell felvenni. "Delta" alatt nagyjából azt a pontot kell érteni, ahol az 
ujjnyomat szélétől kiinduló vonalak szétágaznak. Ilyen delta-pont 

, képződhetik az ujjnak mind a jobb, mind a bal, sőt mindkét oldalán 
is, éppen ezért az ujjwknak teljes áthengerítése elengedhetetlen kel
léke az ujjnyomat használhatóságának. 

Ha valamely ujjat nem lehet kiegyenesíteni s a cinklemezen 
(festékes párnán) vagy az ujjriyomatlapon meghengeríteni : akkor az 
ujjnyomatlapot a megfelelő rovatnál vonalzóra vagy hasonló desz
kára feszítjük és ezt nyomjuk a hengerítésnek megfelelő mozdulat
tal az illető, előzőleg festékkel bekent mozdulatlan ujjhoz. 

Ha az ujj felső izülete meg van csonkítva,ennek nyomatát úgy 
kell felvenni, mint az ép ujjét, de azt, hogy az egyik ujj csonka, az 
ujjnyomatlap hátsó oldalán meg kell jegyezni. 
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Ha valamely ujj vagy annak felső izülete hiányzík: akkor a 
hiányzó ujj 'vagy izület nyomatának helyére az ujjnyomatlap meg
felelő rovatába a "hiányzik" -szót kell írni. 

Ha egy vagy több ujj ,annyira sebes, hogy festékkel bekenni 
nem lehet, vagy nem tanácsos, vagy ha különben sem adna nyÚ'ma
tot, mert a seb a bőr .egész felületét szétroncsolta, akkor az ujjnyo
mat felvételével várni kell, amíg a seb begyógyul; ha ez nem 'lehet
séges, ideiglenesen beküldhető olyan ujjnyomatlap is, amelyen a 
sebes ujjak lenyomata hiányzik, ilyenkor azonban azok helyére e 
szavakat kell beírni: "az ujj ezidőszerint sebes, nyomat nem 
vehető", Sebforradások az ujjnyomat felvételét nem érintik ugyan, 
mégis azok jelenlétét az ujjnyomatlap hátsó oldalán jelezni kell. 

6. §. 

Az ujjnyomatlapokkal való eljárás. 

Az ujjnyomat felvékeiének befejezése után az ujjnyomatlap 
rovatait ki kell tölteni s azt a há.tlapon kijelölt helyen alá kell 
íratni. Ha az, akiről . az ujjnyomatot felvettük, írni nem tudna, ezt 
az aláírás helyén meg kell jegyezni. 

Az ujjnyomatlapot mindig két példányban kell felvenni; a má
sodpéldányon csak a nevet kell jelezni, a többi rovat kitöltése mel
lőzhető. 

7. §. 

'A bűncselekmények színhelyén található ujjnyomatok. 

A bűntettesek akaratlanul és tudtuk nélkül a bűncselekmény 
színhelyén gyakran hátrahagy ják ujjnyomukat, amely az ő kilétük 
felderítésére igen alkalmas. 

Az ujjnyomok rendszerint úgy keletkeznek, hogy a tettes sin;la
felületű kemény tárgyat megfog vagy az ujjával megérint. Ha az 
ujj piszkos, festékes vagy véres volt, akkor színes ujjnyom keletke
zik, mert az ujjon levő anyag - a bőrfodroknak megfelelő rajzzal 
- az érintett tárgyon marad vissza. Ezeket a nyomokat azonban 
csak fényképezéssel rögzíthetjük. Ha az ujj tiszta volt, akkor az ujj 
izzadtsága, zsiradéka rakódik le' a' bőrfödor alakulatoknak megfele
lően az érintett síma felületű, kemény tárgyon~ s színtelen ujjnyo
mok keletkezhetnek. 

Ujjnyomok keletkezhetnek még 'akkor, ha az ujj priha, formáz
ható anyagot vagy poros felületű tárgyat érint. 

A legértékesebbek a színtelen ujjnyomok, mert könnyen előhí v
hatók s ,miután szabad szemmel nem vagy csak alig láthatók, ~ 
tettes azokat nem tudja könnyen megsemmisíteni, Az. ilyen ujjnyo-
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mok rendszerint síma tárgyakon, fémen" fényezett bútoron, üvegen 
vagy papíron ·keletkeznek. . 

Az njjnyomokból csak akkor· tudjuk megállapítani, hogy azok 
melyik kézről és annak melyik ujjáról származnak, ha egymas mel
lett több ujjnyom található. Ha az egyik ujjnyom az ujj szélét lát
szik feltüntetni, míg a másik ujjnyom az ujj közepét s az előbbi ujj
nyom lejjebb fekszik, mint az utóbbi, akkor ebből arra következtet
hetünk, hogy az előbbi ujjnyom a hüvelykujjtól, az utóbbi ujjnyom 
pedig a mutatóujjtól származik. Három ujjnyom fekvéséből maJd
nem teljes bizonyossággal következtethetünk arra, hogy azok me
lyik ujjtól származhatnak, feltéve, hogy az ujjnyomokat egymás 
mellett találtuk. 

8. §. 

Talált ujjnyomol< felvétele. 

Hogy a talált színtelen ujjnyomokat a bűntettes felderítésére 
felhasználhassuk azokat a további eljárásr·a alkalmassá; tehát lát
h",tóvá kell tennÜnk. E célból azt a helyet, ahol ujjnyomokat sej
tünk, argentorat porral behint jük. Ahol a bőrfodorszálak izzadságot 
vagy zsiradékot hagytak hátra; ott e porszemek megtapadnak, ri 

többi helyről pedig lehullanak. 

A felesleges por lehullását azzal segíthetjük elő, hogy az ecset
tel a felesleges port eltávolítjuk, de e közben vigyázzunk arra, ne- ' 
hogya fodorrajzoknak megfelelően odatapadt porszemecskéket meg
sértsük. 

Abeporozással láthatóvá tett ujjnyom átvitelére ·a foli-papír 
szolgál, amely két rétegből áll: egy tapadó, feketeszínű papírréteg
ből s egy vékony, átlátszó zselatin rétegből, amely utóbbi a foli 
érzékeny" anyagának és az ujjnyomrajznak a megvédésé:r;e szolgál. 

Ha az ujjnyomot argentorattal láthatóvá tettük; akkor a foli
papírból az ujjnyom nagyságának megfelelő négyszögletes darabot 
ollóvallevágunk, annak zselatinrétegét körmünkkel leválaszt juk s 
tiszta helyre tesszük. Az érzékeny foliréteget érzékeny oldalával 
óvatosan <az ujjnyomra 'helyezzük s azt erősen rásimítjuk. Ezáltal 
az argentorat a folira tapad s ha a folit óvatosan felemeljük, akkor 
azon az ujjnyom teljes rajzát pillanthat jUk meg. 

Hogy az így átvett rajz meg ne semmisüljön, óvatosan a kezünkbe 
vesszük az előbb levá:lasztott zselatinréteget s azt egyik szélénél 
fogva ráhelyezzük a foli érzékeny oldalára s ettől a széltől tovább 
haladva, lassú nyomással a zselatin részt rásimítjult, a falira szo
rítjuk, amiáltal az átvitt ujjnyomot az esetlegesruegsérülés vagy 
megsemmisülés ellen védjük meg. 

Papírorl. visszamaradt s~íntelen újjnyom előhívására az argen
torattal való eljárás egyáltalá:ban nem alkalmas s erre a eélra álta-

349 

iában a sötétkék színű indigóp~rt használjuk Sötétkék vagy fekete 
papíron karminporral hívjuk elő .az ujjnyomot. Ennek a pornak is 
teljesen finom szemeséjűnek kell lennie. Azt a papirost, amelyen 
ujjnyomokat sejtünk, két sarkánál óvatosan úgyszólván esak kör
münkkel - megfogjuk s valami asztallapra helyezzük. Ekkor az 
indigó porból egy kis kanálka hegyére veszünk egy kis mennyisé
get, s azt a papírlap -közepére szórj uk. Az indigó mennyisége mindig 
a papiros nagyságától függ. Ekkor ismét megfogjuk ugyHnazzal az 
óvatossággal a papirost, de 'müst már a két ellentétes - rövidebb 
oldalú - szélénél s a középen levő indigó port a papírlap egész felü
letén - hosszában és szélességében - többször végigcsúsztatjuk. 
Ha bárki ezt a papírlapot előzőleg megérintette volna, akkor vissza
maradt volna ujjai begyének zsiradékrétege, amihez az indigópor
nak a finom szemeséi odatapadnak. Természetesen a papírlap többi 
részén nem marad indigópor, legfeljebb abban a kis mértékben esak, 
amennyiben ezt a port a papírnak az érdes felülete felfogta volna. 
A papírnak gyöngéd rázásával, hátlapján való kis ütögetéssel azon
ban ennek 'a feleSleges porrétegnek egy része is lehull s 'megtisztul 
az a rész is, amely a barázdák helyén fogta fel nagyon kis árnya
lattal az indigóport. Az ujjnyom ekkor teljesen látszik, azonban, ha 
nem rögzítjük, könnyen elmosódhat. A rögzítésre ugyanazt a fixálót 
használjuk, mint amit a szénrajzük rögzítésére használnak a rajzo
lók. Az ilyen módon szinessé tett láthatatlan ujjnyom ugyanazt a 
képet adja, mintha az ujjnyomot hátrahagyó egyén az indigóba már
tott ujját nyomta volna le a papírra. 

A papíron keletkezett ujjnyomokkal nagyon óvatosan kell 
bánni, mert ezek még - kivéve erősen fényezett papírfajtákat -
hümályt sem hagynak vissza. Különösen vigyázni kell a sarkok és 
a szélek megfogásánál, mert ha egy fél em-nél szélesebben fogjuk 
meg a papirost, vagy a már ottlevő ujjnyomot semmisítenők meg, 
vagy pedig magunk idéznénk elő ujjnyomot, ami könnyen kellemet
len tévedésekre adhat alkalmat. Ezért legjobb a papírlapot a sar
koknál megfogni, mivel ezen a helyen nem valószínű, hogy más is 
megér~ntette volna. 

Ha annak a Bzüksége merülne fel, hogy azt a tárgyat, amelyen 
ujjnyomok vannak, az Országos Bűnügyi Nyilvántartó Hivatalba 
küldjük be, akkor azt úgy kell csomagolnunk, hogy sem maga a 
csomagolás, s.em a szállítás ne semmisítse meg s !.le sértse meg az 
ujjnyomokat. Különösen vifgyázni kell a törékeny tárgyakra, ame
lyeket különös gonddal kell csomagolni. Arra kell vigyázni, hogy 
ezek a tárgyak ne érjenek azzal a felületükkel a csomagolás belso 
falá;hoz, amelyeken ujjnyomok keletkeztek vagy keletkezhettek. 

Ilyenkor a tárgyhoz a bűncselekmény rövid leírását s az eddigi 
nyomozás vázlatos ismertetését is csatolni kell. Csatolni kell azok
mik az ujjnyomatlapját is, akik a helyszínen jártak vagy járhattak 
(családtag, alkalmazott, csendőrjárőr tagjai) s a gyanúsított egyé
nek ujjnyomatl.apjait is. Ha a gyanúba vett egyén szökésben van, 
annak személyadatait közöljük. 



HóO .. 
9. §. 

Az ujjnyomol, felvételének célja. 

Az ujjnyomok felvételének célja a tettes kilétének megálla
pítása. Ujjnyom felvételének van helye: 

1. Abban az esetben, ha a tettes ismeretes, de a személyazonos-
,,~á,g!i1; me12':cUlanítani nem tudiuk. Ilyenkor a jelen melIéklet 4. §-ában 

körülírt eljárással a tettesről ujjnyomatokat veszünk fel s az ujj
nyomatlapot a tettes kilétének meghatározása végett a m. kir. csend
őrség összekötő tisztje útján (Nyut. 16. §.) az Országos Bűnügyi 
Nyilvántartó Hivatalnak Budapestre, (Zrinyi-utca) küldjük meg. 

2. Ha a tettes. ismeretlen és a bűncselekménv elkövetésének 
színhelyén ujjnYomok találtattak, ezeket jelen melléklet 8. §-ában 
ismertetett eliárással felvesszük s a tettes kilétének megállapítása 
céljából az előbbi ponban említett helyre küldjük. 

3. Végül, ha a bűncselekményelkövetésével egy vagy több egyén 
lenne gyanusítva s nem állapítható meg teljes biztonsál2:gal, hogy 
a bűncselekmény t a gyanúba vett egyén vagy a gyanúsítottak me
lyike hajtotta végre, a gyanúsitottal, illetőleg a gyanúsítottakkal 
a 4. §-ban körülírtak szerint uj;nyomatot veszünk fel s az utinyomat
lapot, illetőleg uiinyomatlapokat a helyszínén talált s jelen mellék
let 8. §-a alanján felvett ujjnyomatokkal el2:vütt összehasonlítás 
végett az illetékes nyomozó alosztályhoz küldjük meg. 

Ha a helyszínen talált és felvett uijnyom a gyanúsítottakról 
felvett uiinyomok valamelyikével egyezik, akkor ezáltal meg van 
a bizonyíték arra, hogy ez a gyanúsított a bűncselekmény színhelién 
járt és, azt a tárgyat, amelyen az ujjnyomot találtuk, megérintette. 

10. §. 

Az Ől'S~ és szakaszparancsnokol{ tennivalói. 

Az u iinvomatok felvételének lehetővé tételére az ujjnyomat
felvevő készülék szolgál. 

Az őrsnarancsnok köteles a készülék használati módját alapo
san elsajátítani s legénységét, de különösen a járőrvezetőket, annak 
alkalmazására behatóan kioktatni. 

A nyomozó szolgálatba induló járőrtársnak az őrs uj.inyomat 
felvevő készülékét magával kell vinnie. hogy ha a bűncselekmény 
színhelyén hátrahagyott színtelen ujjnyomok előhívására lenne 
szükség, azt a járőr akadálytalanul foganatosíthassa, iIIetőleg, hogy • 
o.1yan gyanúsítottról, akit a járőr nem kísér az őrsre, az ujjnyoma~ 
tot felvehesse. 

A szakaszparancsnok az ujjnyomatfelvételt szintén elsajátítani 
s nyomozó szolgálatba az érdekelt őrs felvevő készülékét magával 
vinni köteles. 

A szakaszparancsnok köteles felügyelni arra, hogy az őrsök 
készülékei jókarban tartassanak, ok és cél nélkül ne használtassa
nak. 

A--4 . 

14. melléklet. 
A 73. §. 448. pont jához. 

M. kir. budapesti I. csendörkerüleL 

N. 

lát: 
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őrs. 

X. y, törzsőrmester, 

járörvezetö. 

Jegyzék 

S Mennyiség, '" 12 dar 1 bszá.m, 
'o súly, Ur-
%' méret st(!, 

'" 

I 

I 
I 

I 

i lakostól l:hizetbe vett 
alábbi tárgyakról. 

Az őrizetbe vett tárgy leírása 

19 ..... évi.. ....... 

I 

-_._. 

I 
Az őrizetbe vett I 

tárgy kinek tulaj-
donát képeZi 

I 
I 

I 
I 
I 

I 
...... hó . ___ .D. 

x. Y. törzsürmeste-r. 
járörvelZctő. 

N. N. csendőr. 

Alulirottak igazoljuk, hogy a fent felsorolt tárgyakon kívül más tár
gyakat a csendőrjárör őrizetbe nem vett, az örizetbe vett tárgyak meriy~ 
nyiségének és minőségének leírása helyes. A tárgyakat a csendőrjárőr 
tagjai előttünk sajátkezűleg aláírt címkével látták el. 

Kelt .............................. . 

N.N. 
N. N. 

polgári., tanuk. 

19 ..... évi .............. hó .... .11. 

(A:>; örbetbe vett targyal( tulajdonosának,. il$etleg 
])irlaI6jának vagyeIJel' megbillottjánalr al{tírá:>a,) 
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(2. oldal.! 

Átvételi elismervény. 

A túloIdaIon felsorolt tárgyakat, a túloldali aláírásokkal elJá

tptt címkével lezárva, a további intézkedésig le'endő megőrzés végett, 

a mai napon hiánytalanul átvettem. 

Kelt ...................... 19 ... . évi. __ 

N. N. 

·N. N. 

mint tanuk. 8 
............. hó ........... n. 

X. Y. 
községi bíró. 

A-3. kétfelé hajtva A-4. 

15. melléklet 
a 76. §. 463. pont jához. 

M. kir. mjskol~j VII. csendőrkerill!!. 
48. szám. 

bUn. 1937. 

Büntettröl szóló feljelentés. 

Felolelentés. 
Gyanúsított: Anyos Antal. 

Sértett: Balogh Pál. 

Bűncselekmény: Súlyos testisértés. 

A kir. ügyészségnek 

Abasár, 1937. július 10. 

Az eljárás alapja: 

A sértett pana~za. 

Sértett: 
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H. 

lát. 

Gyöngyösi őrs. 

EGER. 

Balogh Pál, -sz. 1896. január 20-án,_ r. k., nős, gyermektelen, 

abasári (F'ölszeg 40. házszám alatti) lakos, földmíves, feljelentette, 
hogy június hó 29-én 17 órakor, amint a szövetkezet ivóhelyiségé
ből az utcára lépett, Ányos Antal földmíves őt azért, mert egy rá
galmazási ügyben ellene tanuskodott, botjával úgy fejbe sujtotta, 
hogy az orvosi bizonyítvány szerint kb. 25 nap alatt gyógyuló sérü
lést szenvedett. 

Gyan6,sított: 

Ányos Antal, sz. 1898. március lO-én Abasáron, r. k., nős, 

3 gyermek atyja, abasári illetőségű és odavaló (Hosszú-utca 45. 
házszám alatti) lakos, írni-olvasni tud, napszámos, vagy~ntalan, 

katona nem volt, rágalmazás miatt 1936-ban a gyöngyösi járás
bíróság 10 napi fogházra ítélte, sértettnek sógora. Beismeri, hogy 
sógorát, Balogh Pál földmívest botjával egy ízben fejbe sujtotta. 

23 
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Cselekményét azé~t követte' el, mert az' ellene egy rágalmazási ügy
ben tanuskodo'tt s a bíróság őt emiatt elítélte. Védelmére semmit 

sem tudott előadni. 
'i";:;f~~ 

Tanuk: -
Jórend Péter, sz. 1898. április l-én, r. k., nőtlen, abasári (Fő

utea 302: házszám alatti) lakos, uradalmi kocsis, érdektelen, elő
adta, hogy június 29-én 17 óra körül Matyó János abasári lakos 
földmívessel a szövetkezet ivóhelyiségének ajtaja előtt beszélgetett. 
Éppen távozni akartak, amidőn hozzájuk csatlakozott Ányos Antal 
és azt kérdezte, nem látták-e Balogh Pált? Válaszolni nem volt 
ideje, mert éppen e pillanatban lépett ki az ajtón Balogh, akit 
Ányos Antal a kezében levő boUal szó nélkül fejbesujtott. Ányos 

. a cselekmény elkövetése után elmenekült, Ő. pedig Matyó János 
segítségével a támolygó Balogh Pált lakására vezette és feleségének 

átadta, aki rögtön ágybafektette. 
l\<iatyó János, sz. 1899. május 15-én, r. k., nőtlen, abasári -(Szőlőkalja-utca 44. házszám alatti) lakos, vincellér, érdektelen, a 

történteket éppúgy adta elő, ahogyan Jórend Péter. 

Bűnjelel,: 

A bűnjelt képező botot a járőr a ház előtt lévő kis virágoskert 
bokrai között talált» meg, ahová a gyanúsított a cselekmény elkö

vetése után bedobta. 

Nyomozta: 

Danka András törzsőrmester jv. és Makkosi Károly őrmester. 

Bizalmi egyének: 

Tokos András (Iskola-utca 15.) és Mező István (Fő-utca 60.) 

abasári lakosok. 

Mellékietek : 

1. Orvosi látlelet. 
2. Gyanúsított erkölcsi és vagyoni bizonyítványa. 

Sipos tiszthelyettes 
örsparancsnok 

A-4. 

15. a) melléklet Vétségröl szóló feljelentés. 

. a 65. §. 400. és (Főmagánvádra üldözendő.) 

a 76. §. 463. pont jához. 

M: kir. miskolci VI!. csen~firkerülel. 
53. szám. 
--~-

bün. 1937. 

Feljelentés. 
Gyanúsított: Kiss Kálmán. 
Sértett: Nagy Antal. 
Büntetendő cselekmény: Becsületsértés. 

A kir. járásbíróságnak 

Domoszló, 1937. július 15. 

855 

IL 

Iát. 

Domoszlói őrs. 

GYÖNGYöS. 

Nag~ A>:tal domoszlói (Görbe-utca 15. házszám alatti) lakos, 
kereskedo fel]elentette, hogy őt Kiss Kálmán földműves (Domoszló 
Templom-tér 87. Szül. 1900. aug. 8.), 1937. július 6-án a domoszló; 
vásáron zsiványnak, tolvajnak nevezte. ' 

Tanuli: 

Zöld Ernő (szül. 1910. május 10.), Templom-tér 6. és Alyak 
János (szül. 1903. január 3.), Orsó-utca 6. házszám alatti domoszlói 
lakosok. 

Járőr: 

Tamás István őrmester jv., Lehó András csendőr. 

Mellékietek : 

1. Nyilatkozat. 
2. Vagyoni és erkölcsi bizonyítvány. 

Szentey tiszthelyettes, 
őrsparancsnok 

23~' .J 

., 
! 
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16. melléklet Kihágásról szóló feljelentés. 
a 76. §. 464. pont jához. 

,,,ti;."1!Jffi.' . 

M kir. miskolci VII. csendfirkerülef. 
81. szám. 

btin.1937. 

Feljelentés. 
Gyanúsított: Má/cony Péter. 
Büntetendő cselekmény: Utrendészeti /cihágás. 

Főszolgabiró Urnak 

'vamosgyör/c, 1937. július 10. 

H. 

lát. 

Vámosgyörki őrs. 

GYöNGYÖS. 

Folyó hó 5-én, Mákony Péter szül. 1919. február 17-én, r. k., 
nőtlen, földmíves, vámosgyörki (Vasút-utca 47. bázszám alatti) 
lakost Adács községben az őrs járőre tetten érte, hogy a szövetke
zet előtt járóművét bosszabb időn keresztül felügyelet nélkül hagyta. 

~lál{Ony Péter, földmíves a kihágás elkövetését beismeri és -előadja, hogy járóművét azért hagyta felügyelet nélkül. mert a 
szövetkezetben sürgős bevásárlást kellett végeznie és járóműve fel
ügyeletével nem volt kit megbíznia. 

Gyanúsított 5600 P értékű ingatlan és 750 P ingó vagyonnal 
rendelkezik. (Vagy: pl. Gyanúsított vagyoni viszonyai megbízhatóan 
kipuhatolhatók nem voltak.) • 

Tanul" Barna János. (szül. 1915 febr. 2:) Lakó-utca 13. szán,t 
alatti adácsi lakos látta, hogy Mákony Péter járóművét kb. 10-15 
percig felügyelet nélkül hagyta. Kemény Péter (szül. 1911. jan. 29.) 
Köz-utca 27. sz. alatti adácsi lakos látta, hogy Mákony Péter 
mennyi ideig tartózkodott a szövetkezetben. 

Bizalmi egyének: Kiss János Templom-köz 8. sz. és Sereg And
rás Vásártér 6. sz. alatti adácsi lakos köz~égi szolgák 

Járőr: Orbán János tiszthelyettes jv. és Tordai János csendőr. 

Ujj tiszthelyettes, 
örsparancsnok 

A--'-3. kétfelé hajtva. 

17. melléklet· 
a 76. §. 465. pont jához. 

M kir. miskolci VII. csenMrkerüle!. 
25. szám. 
bün. 1937. 

-
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Tényvázlat. N. 
lát. 

GYÖDIlYŐFlpatai Ő..!!: 

Tényvázlat 

1 

2 

3 

4 

5 

I--• 

az alább ,megnevezett elfogott (eI6vezetett) egyéne}t:ról, akik lopás 
büntette miatt az egri kir. ügyészségnek átadatnak. , ----Neve Vágó Istvánné 

szill. Suba. Verona Vágó István Takács János 
, 

Születési helye Gy1:lngyőspata Gytlngyospata. Gyöngyöspata. 

Tart6z1wdási helye pontos la.kás* G:yöngy6spata qyőngyospafa. Gyöngyl5spata. eimmel, Uri-utca 23. Uri-utca 23. Felszeg-utca 23. 

Születési éve, hónapja és napja, 1877. $zeptember8. vallása és családi állapota (nos, 1879, február 7. 1878. április 11. r. k., nös Vágó 
nőtlen, ÖllVt>gy stb.), gyermeke- r. k. férjes 1 gyer- l'd" nlls, 1 gyer- Juliannával, inek száma mekkel makkal 2 gyermekkel 

Foglalkozása, {rni, olvasni tud-e, vincellér, írni, 01- fUldmíves, írni ol~ 
takarít6nő, Imi, vasni tnd vagyon~ 

vagyoni állapota, katonai s~ol~ olvasni nem tud, vasni tud, egy 2000 talan, gyalogos gálati viszonya - vagyontalan pengö él'télrü há~a volt a volt cs. és vnn. Katona nem volt. kir. 60. gy. ezredben 

Viszonya a sértett félhez érdektelen érdektelen érdektelen 
I-- - -

, Volt-e már büntetve, ha igen, 
a budapest kir. tör-

vényszék általi916 a gytlngyl:lsi kir. jb. melyik bíróság (hatóság) áltnl, évben lopás büntette által 1924'évben sik-mikor, miért és miyen bün~ nem és közveszélyes kasztás vétSége miatt tetéssel? 
I munkakel'ulés miatt 8 napi fogházzal 

2'/2 évi blkWnne! 
:-- " - ,--------

8 Ki végezte az elfogást (őrizetbe 
vételt) és kinek a rendelkezése A járör saját kezdeményezéséből folytán? 

------- . 
9 Az elfogás (őrizetbevétel) heJye, Gyöngy15spata, i93l Gyöngy15spafa, 1937 Gy15ngytlspata, 1937 napja és órája március i4., i7 h március 14., 17 h :március 14" 17 h 

.----,,---
10 VoH~e megbilincselve; ha Igen, 

mely időtő! kezdve, meddig és nem nem nem miórt 

11 Vannalt~e a testén sédiIések, $eb-
I helyek vagy bántalmazást61 

származ6 más nyomok, ha igen, nincsenek nincsenek nin(lsenel~ 
a~okat ki vagy mi és mikor 
okozta? 

-
12 Van-a a jelen alknlommal vele 

érlntl\ezll csendikök VIIB:Y más 
egyénel' 'részéről il'ányaban ta-
nns{tott bánásmód miatt paua~ 

nincs nincs nincs sza, ha igen, részletesen elll~ 
adva milyen törvény~ vagy sza~ 
bályellenes bánásmódban volt ' 
része? 

13 A bbaimi egyének megnevezése 
és tal't6zltodási helye 

S6vág6 Péter, Kapási Tamás 
Gyöngytlspata 
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Az eljárás alapja: 
....;;......::..~-

A sértett panasza. 

Sértett: 

Iharos Pál, aki 188q-ban született, r. k., nős, gyöngyöspatai 
(Templom-ntca 13. házszám alatti) lakos, ingatlanforgalmi ügynök, 
1937. márc. 10-én az őrsön megjelent és a következőket adta elő: 
1927. márc. 10-én két heti távollét után Budapestről hazaérkezett 
s miután háza kapuját a nála levő kapnkulccsal kinyitotta, meg
látta, hogy az udvarról az üvegablakokkal ellátott, zárt folyosóra 
nyíló s kulccsal bezárt ajtót feltörték, valamint a folyosóról a 
lakásba nyíló, ugyancsak bezárt ajtót felfeszitették. A lakásban, 
az Írószobában lévő íróasztal bezárt fiókjait, valamint a hálószobá
ban lévő két bezárt szekrényt ugyancsak felfeszitve találta. Az iró
asztal fiókjaiban lévő különféle iratokat össze-visszahányták, de az 
íróasztal fiókjaiból mindössze a középső fiÓkban elhelyezett, mint
egy 25 cm hosszú, 15 cm széles és 10 cm magas vasládika tűnt el, 
amely 10 drb 20 pengős aranyat és körülbelül 220 pengő értékű 
bankjegyet tartalmazott. A bankjegyek között 2 drb 100 pengős 
volt, a többi 5 pengős címletekből állt. Ezenkívül eltűnt a lakásból 
4 hímzett, barna alapszínű ágyterítő, 2 paplan, 10 vánkos, 6 lepedő, 
különböző férfi és női fehérneműek. Az elvitt ingóságok értéke 
mintegy 1000 pengő. 

Előadta továbbá: hogy mióta egyetlen gyermeke két ·év előtt 
meghalt s utána felesége hosszadahnas betegségbe esett, zárkózott 
életet él, felesége az év legnagyobb részét Budapesten tölti rokonaÍ
nál, mert orvosi kezelés végett a klinikára jár. A ház körül szük
séges munkát és takaritást Suba Verona, idősebb gyöngyöspatai 
hajadon szokt", nála állandóan ellátni, aki azonban a nyáron szolgá
latából kilépett, mert álJítása szerint férjhez ment, azóta nem látta. 

A tőle ellopott tárgyakról a sértett részletes jegyzéket álJított 
össze, amelyet a járőr magához vett. Gyanúja szerint az elkövetett 
lopásb"n feltétlenül részes valaki, aki a helyi viszonyokkal ismerős 
volt, mert a helyszíni viszonyok ismeretére vall, hogy a tolvajok a 
lopás elkövetéséhez szükséges feszitőszerszámokat sem hozták ma
gukkal. Ezenkivül a tolvajok a folyosó végén lévő két bezárt szobát 
nem is érintették, bizonyára azért, mert tudták, hogy azokban 
néhány nehezen elmozdítható, nagyobb bútordarabonkívül más 
semmi sincs. 

17. melléklet. 

'~~Iyszí~ 

A járőr a helyszínen március lU-én 10 órakor megjelenve, a 
követKezöket al1apltotta meg: 

A sértett telKet az utcatól 170 cm magas és 35 cm széles kőfal 
válatiztja el. A ..koraI ULem OlG.alan Olyan v8!!Wlathantasok eszwlne
tOcK, ammőKet aralOn rellliászo emoel' okoznatott lábbellJe kemeny 
url'aval. A koraI peremen a vaKOlat lehUllás iranyaban tellele a re1-
verödött gyom eti mona le van horzSOlva. A kOI alon ·belul a virág
agyaKon Ket CSlzmas egyentoL eredő lábnyomuK, amelyeK 'azonban 
nyllvan az idöközoen VOlt esőzés miatt, mar elmoSÓCitaK. A fal mel
lete a rúben hever egy ~ ru hOSSZU és 30 cm széles lén'a. AZ udvar-
1'01 a zárt lOlyosóra vezető ajtó nyitva van s azon, valamin c a szár
lan r€SZités nyomai vannak amKént, hogy a zár nyelvének aszártan 
levő bádog tOkja a szartaról levált. LJ gyanez a helyzet a lakáspa 
vezető ajton lS. A feszltés nyomainak nlt:::gl/lZsgalása után megálla
pitható, nogy az ajtók í'elfeszitése kE:c kUlonoözó 5-ö CiU szeled élÚ 
vésoszerü szerszammal történt. Az udvari ajtó deszkaja két ilelyen 
:W cm szélességben el is törött. 

A járőr az udvaron lévő virágágyak közé dobva megtalált 2 
drb l::::U cm hosszú, 5 es 6 cm széles éIU vasvesöt. l!,;zekrol a sérten 
kijelentette, hogy saJá.tJai s hogy azok rendes ilelye az udvar végén 
lévő íáskamra, ahOL Ikülönbözö szerszámokat és nizelöanyagot szo
kott tartani s nem kulccsal, hanem csak raretesszel SZOKta elzárni. 
l~.em tudja, hogyan kerülhettek a virágagyak köze. A szerszámokat 

'. fallúrásra használta, mikor még évekkel ezelőtt abbahagyott kű-
müves mesterségét üzte. A létra rendes ,helye ugyancsak a raskamra 
volt, azt a kerítés mellé idegen kezek helyezték. 

A járőr megállapította, hogy a két véső az ajtók feszítő nyo
maiba teljesen beleillik. 

A 'Sértett n"oszonajában lévő íróasztal, valamint 'a hálószoba 
két szekrény.ének feszlLO nyomaiba az ebédlŐ egyik Sal'káoan heverő 
LUzpiszkáló vas illik bele. . 

Gyanusítottak. 
~---

1 . ..vágó Istvánné sz. Suba Verona a járőr kérdései elől eleinte 
azzal tért kl, hogy 1~~6. lieeember 25-én V ágó Istvánhoz férjhez 
menv$n, háztartásában él, a <sértett házatáját sem lá~ta. A járőr 
további kérdéseíre elmondta, hogy Vágó István még vőlegény korá
ban többször emlitette neki, hogy a sértett igen gazdag ember, nagy 
pénzeket forgat, vajjon kire fogja hagynI vagyonát, hiszen senkije 
sincs már. 1Vlég a nyáron, mikor" a sértett nem volt otthon, egy íz
ben felkereste őt szolgálati helyén, a ház körül s a lakásban szem
lélődött s a fáskamrát is megnézte. Azután, hogy őt feleségül vette, 
több ízben beszélgettek a sértettről és vagyonáról, továbbá arról, 
hogy sértett gyakran el szokott utazni. Vágó István 1937. február 
20-án éjjel eltávozott hazulról. lj sejt"tte,miről van 'szó, de férjé
nek mit sem szólt. Hajnali 3 órakor érkezett haza Takács JáJios 
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fársas!igában, neki mindjárt egy 100 pengős bankót adott s egy 
n.~ bugyorb~n kü:önb~ző, fehérneműt és ágyneműt hozott mag~
va:1:" Takács Janosnal SZInten egy nagy bugyor volt, amelyet meg 
az éjtszaka folya,mán magával vitt. Ö a bugyrot kibontván, annak 
tartaimát részben az ágyba, a szalmazsák alá, részben alakásukhoz 
tartozó elkerített padláson szalma közé rejtette el. A járőr a gya
núsított által jelzett helyeken az elrejtett holmit megtalálta .. A 
lopásból eredő 100 pengőből 20 pengő t szintén átadott, a hiányzó 
összeget állítása szerint, napi élelemre fordította, azonkivül magá
nak egy háziruhát és férjének egy kalapot vett. Azt, hogy a lopás
ból más része lenne, tagadta. Védelmére azt hozta fel, hogy férjé
nek célzásai, valamint szegénysége vitte a bünbe. 

2. Vágó Jstvá!!, beismeri, hogy feleségével és Takács Jánossal 
együtt folytatott megbeszélések után elhatározták, hogy a sértett 
lakását ki fogják fosztani. 

Miután megtud ta, hogy sértett beteg feleségének meglátoga~ 

tása végett Budapestre utazott, 1937. február 20-án délelőtt szólt 
sógorának, Takács Jánosnak, hogy ma este meg lehetne csinálni a 
dolgot, mert borús idő van, az éjszaka sötét lesz. Takács a tervet 
helyeselvén, éjjel 12 órakor elindult az ő lakásáról feleségével és 
Takács Jánossal a sértett háza felé, miután Taxáccsal abban álla
podtak meg, hogy ők ketten bemásznak a kőkerítésen, míg a fele
sége künn őrködni fog és a holmik elvitelében fog segíteni. Miután 
a kőfalon átmásztak, ő nyomban a fáskamrába ment, kihozta a 
két falbontó vésőt, ezzel Takáccsal együtt a folyosóra nyíló, majd 
az innen a lakásba vezető ajtót felfeszítette, a lakásban a kályha 
mögött lévő fűtőszerszámokból kiválasztott két piszkálóvassal fel
feszítették az íróasztal fiókjait és a két hálószoba-szekrényt. Mi
után az elvinni szándékolt tárgyakat két batyúba összecsomagol
ták, a csomagokat kihordták a kő:terítés alá, a fáskamrából általa 
kihozott létrán a fal peremére felmenték és a csomagokat a künn 
várakozó Vágó Istvánnénak leadogatták. Az íróasztal középső fiók
Jában lévő pénzesládikát Takács vette magához~ a benne levő. pén
zen útközben a Séd-patak partján lévő bozótban osztozkodtak meg, 
a ládikát pedig a patakba dobták. Állítása szerint a ládika zárja 
olyan gyenge volt, hogy azt puszta kézzel fel lehetett feszíteni, 
amit Takács János végzett el. A csomagokat mindhárman közösen 
cipelték lakásukig akként, hogy a két ágyterítőbe csomagolt fehér
neműt és ágyne.műt ő és Takács vitte és mindkettőjüknek segített 
Vágó Istvármé. Az ellopott készpénzből azért elégedett meg 100 
pengővel, mert az ellopott fehérneműek és ágyneműek legnagyobb 
részét ő és felesége tartották meg maguknak. Takács János mind
össze 2 lepedőt, 4 férfiinget, 4 alsónadrágot és 6 zsebkendőt kapott. 
A gyanúsított egyébként felsorolta az összes egyéb cllopott tár
gyakat is; ez a felsorolás megegyezik a sértett által átadott 
jegyzék adataival. Beismeri még, hogy a sértett házában szemlét 
tartott már 1936. július havában, mi:'or ott a sértett távollétében 
menya$szonyát meglátogatta. . 

I 
~ I 

, 
I 
.I 
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. ElŐadta még, hogy a lopott hohnikou Takács Jánossal az ö laká
sán megosztozván, a megmaradt holmikat felesége vette át elrej~ 
tés végett. Védelmére azt hozta fel, hogy a lopást felesége biztatá
sára követte el. Ö vetette fel a lopás eszméjét s azt mondta, hogy 
ez lesz az ő hozománya s egyúttal hangoz,tatta, milyen könnyű és 
kockázattól mentes a sértett távollétében a lopás elkövetése. 

Vágó Istvánné újból kikérdeztetvén, beismerte, hogy férje elő
adása a valóságnak megfelel. Beismeri, hogy férje rábeszélésében 
részben gyűlölet is vezette volt gazdája iránt, mert őt többször 
korholta s elbocsájtását helyezte kilátásba. 

3. ~s János, aki a sértettel bűncselekmény minősítésére 

befolyással levő viszonyban nem áll, a terhére rótt lopás elköveté
sét Vágó Istvánnal egybehangzóan beismerte. Védekezésül szegény
ségét s a niunkaaikalom hiányát hozta fel. Az ellopott ruhaneműek 
lakásán egy láda fenekén, különféle rongyok alá voltak elrejtve, 
ezeket önként átadta. A sértettől ellopott 10 drb 20 pengős arany 
a gyanúsított lakása udvarán az árnyékszék mögött volt elásva, 
ezt a gyanúsított a járőr jelenlétében kiásta és átadta. Ezenkívül 
átadott 40 pengő bankjegyet, amely, állítása szerint, a sértett író
asztalából elvett pénzből való. Összesen 120 pengő bankjegyet ka
pott; a hiányzó, összeg állítása szerint részben' élelmiszerekre, rész
ben :'üJönböző kocsmákbari italra ment el.' 

Tauuk: 

1. Özv. Horváth Istvánné sz. Kajlós Eszter, 38 éves, r. k., 

gyári munkás felesége, gyöngyöspatai (Uj-u. 30. házszám alatti) 
lakos, érdektelen tanu előadja, hogy f. évi február első felében, a 
napra nem emlékszik, de még a sértett kárára elkövetett lopás 
előtt találkozott a piacon Vágó Istvánnal, aki tudván, hogy ö a 
sértett szomszédja, kérdezte tőle, hogya sértett otthon van-e? Ö 
azt felelte, hogy a sértett elutazott, látta is őt útitáskájával a 
vasút felé menni. Ugyanezen a napon délután látta Vágó Istvánt 
a sértett háza körül ólálkodni. 

2. Szakmári Ferenc, 45 éves, ev., korcsmáros, gyöngyöspatai 
(Alvég 5. házszám alilli) lakos, érdektelen tanu azt vallja, hogy 

1937. febr. végén többször járt korcsmájában Takács János és Vágó 
István s ott költekeztek. ,Mindkettőjüket italkedvelő, könnyelmű 
és kártyás embereknek ismerte s így csak az volt előtte feltűnő, 
hogy ebben az időben többet költöttek, mint máskor. Ezt megelő
zően huzamosabb ideig nem látta őket. s igy azt hitte, hogy vala
hol vidé:'en munkán voltak s az ott szerzett pénzből futja nekik 
a költekezésre. 

Megjegyzés. 

A Séd-patak medrében a járőr kutatott a gyanusítottak szerint 
odahajított vasládika után, de azt nem találta meg. Valószínű, 
hogy azt a közben beállt esőzés niiatt megnőtt víz elsodorta, eset
leg a patakban játszó gyermekek kezén tünt el. 
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Vágó Istvánt és Takács Jánost botrányos részegség miatt· 
e.ii':;iIc"S a legutóbbi évek folyamán összesen 3~3 ízben jelentette 
fej~~ Vágó István· ellen izgatás véÚlégemiatt 1935-ben feljelentést 
tett az őrs, mert az aratómunkásokat különféle kommunista jel
szavakkal sztrájkra bujtogatta. Az eljárás eredménye az őrs clőtt 
ismeretlen. 

Bűnjelek: 

1. Takács János lakásán 1937. március 13-án őrizetbe vett 2 
vászon lepedőt, 4 vászon férfiinget, 4 vászon alsónadrágot és 6 
batiszt zsebkendőt, amelyeket nevezett a járőrnek önként átadott. 
Ugyanezen a napon a járőr Vágó Istvántól és feleségétőllakásukon 
őrizetbe vette, a sértett által kiállított s idemellékelt jegyzék 1.~ 
26., valamint 31.~52. tétele alatt felsorolt tárgyakat is. Ezeket 
mint az elkövetett bűncselekmények tárgyi bizonyítékait becsoma
golva s az őrs pecsétjével ellátva, megőrzés végett a gyöngyöspatai 
községi előljáróságnak adta át. . 

2. A sértett birtokából 1937. március 13-án a bűncselekmény 
tárgyi bizonyítékaként őrizetbe vett két piszkálóvasat és 2 fal
bontó vésőt. valamint a Vágó Istvánné által a lopott pénzből 
vásárolt ruhát és 1 férfikalapot külön csomagban az egri kir. 
ügyészség címére küldte el az őrs. A piszkálóvasakon és a falbontó 
vésőkön a feszítés folytán előállott súrlódás helyén fényesedés 
látható. 

3. Vágó Istvánné birtokából 1937. március ll-én elvett 
20 pengőt, Takács János birtokából ugyanezen a napon elvett 
10 drb 20 pengős aranyat, és 40 pengő készpénzt, mint a lopásból 
eredő ingóságot pénzeslevélben az egri kir. ügyészség címére küldte 
el az őrs. 

Nyomozta: -
Hegyi János tisztbelyettes jv. és Polyák András csendőr. 

MellékleteI,. 

1. Iharos Pál sértett által kiállított jegyzék a tőle ellopott 
tárgyak leírásával és becslésével. 

2.~4. A gyanusítottak vagyoni és erkölcsi bizonyítványai. 
Gyöngyöspata, 1937. március 15. 

Hegyi tiszthelyettes 
őrsparancsnok 

A-3. l;;étfel~ 'hajtvft' vagy A-4 .. 

18. melléklet 

ft 79. §. 474. p:mtjáho7,. 
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H. 
lát. 

Vasiltbiztosítási tervezet 
a .... ______ 0 ____ ••• _ ............... vasúti vonal 

biztosításál'a. 
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19. mellé~et H. 

§. 480. pantjához. lát. 

I 

Atkutatási tervezet. 
N. község (terület) átkútatására. 

AJ. Portyázó járörök. (P) 

~/l (2 fő) 

1. Elosztó hely: Ferencmajor 4 h 20 r. 
2. Kiindulási hely: Gombáscsárda 4 h 20 I. 

3. Kutatás megkezdése: 4 h 35 I. 

4. Feladat: Itt pontosan meg kell jelölni a járőr útirányát 
(közséaekben az általa átkutatandó utcákat, tereket stb.). Terep
átkutatásnál célszerű a járőrt egyszerű vázlattal ellátni. 

P/2 (3 fő) 

1. Elosztó hely. l 
2. Kiindulási hely: 

Mint P ll-nél. 3. Kutatás megkezdése: 
4. Feladat: 

stb. 

EJ, Útellenörzö járörök. (U) 

U,/I (2 föl 

1. Elosztó hely: 

\ 
2. Felállítás; hely: Mint P Il-nél. 
3. Feladat: 

---
U)2 (2 fő) 

1. Elosztó hely: 

\ 
2. Felállítási hely: Mint Pll-nél. 

3. Feladat: 

~9. melléklet:- 365 

C).Vasútüg)'eleti járöröl,. (V) 

V/l (2 fő) 

,l. ,Elosztó hely: 
2. Felállítási hely: Mint Pil-nél. 
3. Feladat: 

D). Fogolyátvevő járőrök. (F) 

FIl. (4 fő) 

1. Elosztó hely: Alaktanya 4 h 30 r. 
2. J;'elállítási hely: A községháza 5 h. 

EJ. Ellenőrző járörök. (E) 

Ell. (2 fő) 

1. Elosztó hely: Ferencmajor 4 h. 

2. Kiindulási hely: Ferencmajor 5 h. 

3. Feladat: Itt meg kell jelölni, hogy az ellenőrző járőrnek 

mely járőröket kell ellenőríznie. 

E/2 (2 fő) 

1. Elosztó hely: 
2. Kiindulási hely: Mint E/l-nél. 
3. Feladat: 

stb. 

, 
F). Altalános rendelkezések. 

Gyüjtó1tely: A lakta:nya. (A járőrök bevonulására időpontot 
csak akkor kell kitűzni, ha ez előre megállapítható. Egyébként: 
"a feladat t~ljesítése után"). Ha több gyüjtőhely van, pontosan 
meg kell jelölni, hogy melyik járőr melyik gyüjtőhelyre vonuljon be. 

Elhelyezés: E rovat alatt az összpontosított legénységelszál
lásolására vonatkozó intézkedéseket kell, tárgyalni. 

Élelmezés: .E rovat alatt az összpontosított legénység élelme
zésére vonatkozó intézkedéseket kell tárgyalni, 

Egyebek: Olyan intézkedések tárgyalására szolgál, melyek 
az A-E rovatokban, valamint az F rovat el$ő három bekezdésében 
nem tárgyalhatók. ' 
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20. melléklet. 

a 83., §. 492. pont jához. 

M. kir. szegedi V. csendörkerülel. 

Tény leírás. 

A-3. 
kétfelé hajtva 

N. 
lát.-

Apátfalva-i őrs. -

Készült Magyarcsanád községben, a közégházán 1937. évi 
január hó lO-én 11 órakor. 

A jeltartóztatott (gyanúsított)-ak neve, lakása és személyi 
adatai: 

1. Kövér István, Deszk, 23. házszám alatti lakos, született 1903. 
évben Deszken, atyja: Kövér István, anyja: Nagy Rozália, r. kath., 
magyar honos, földműves, nős, neje: Kovács Anna, vagyontalan. 
Jövedéki kihágás miatt nem volt büntetve. 

2. Schwarcz Mór, Deszk, 58. házszám alatti lakos, született 
1907. évben Deszken, atyja: Schwarcz Salamon, anyja: Rosenzweig 
Irén, izr., magyar honos, :&.ereskedő, nős, neje: Gelb Malvin, vagyo
nos. Jövedéki kihágás miatt nem volt büntetve. 

A hivatalos eljárásnál jelenvolt tanulc neve) állása foglalkozása, 
lakása: . 

Fekete János, községi bíró, földműves, Magyarcsanád, 333. SZ., 
Deák Károly földműves, Magyarcsanád, 38. sz. 

A feltartóztatásnál közreműködő k (tettenérők) neve, rangja, 
állomáshelye : 

Nagy Mihály csendőrtiszthelyettes, Apátfalva, Gödri Béla 
csendőr, Apátfalva. 

A jövedéki kihágás tárgya: 

Dohány jövedéki kihágás. 

A feljelentésre vonatkozó adatok: 

A feltartóztatotta:rat a kihágáson a csendőrjárőr tettenérte és 
őket az apátfalvai csendőrőrs 25/bün. 1937. számú tényleírással 
adja át a makói pénzügyőri szakasznak: 

A jövedéki kihágás elkövetésénele és felfedezésének részletes 
leírása s a feltartóztatott (gyanúsított)-a7, nyilatkozata: 

20.· melléklet. 367 

A járőr 1937. január· 9-én 23 órakor, Apátfalva és Magyar
csanád közöt(i útvonalon egy gyanúsnak látszó kocsit megállí-. 
tott, azt átvizsgálta és belföldi levelesdohánnyal megrakva ta
lálta. A megállítás pillanatában a leocsin űlő Schwarcz Mór el
szökött, de Gödri Béla csendőr utána szaladt s mintegy 300 lé
pésnyi távolságban elfogta és akoesihoz visszakísérte. Schwarcz 
Móron kívűl Kövér István deszki lakos ült a kocsin. Ebből az 
okból mind a két egyént a járőr feltartóztatta 8 a leocsival 
együtt Magyarcsanád község előljáróságához bekísérte. 

Itt lX kocsiról lera7wtt dohány t a járőr Fekete János községi 
bíró jelenlétében - megmérte és súlyát 200, azaz Kettőszáz 
kilogrammban állapitatta meg. 

1. Kövér István előadása: 

,,1!In Deszle községben lakom és a lefoglalt kocsi és lovak 
tulajdonosa vagyok. Schwarcz Mór tegnap 12, azaz Tizenkettő 
pengőért kenderszállításra fogadott fel és nem tudtam, hogy a 
kocsin dohány van, mert kocsimat a kender állítólagó8 felrakása 
végett még tegnap este vittem Schwarcz Mór házába. Midőn ma 
reggel 9 órakor odamentem, a kocsit már megrakva találtam és 
sejtelmem sem volt arról, hogy Schwa7'cZ dohány t ra7cott a ko
csimra. Tehát ebben az ügyben ártatlan vagyok." 

Előttünk: 

Fekete János 
községi bíró. 
Deák Károly. 

2. Schwarcz Mór előadása: 

Kövér István 
s. k. 

"Kövér István előadása szóról-szóra hazttgság, mert sohG
sem fogadtam fel őt sem kender, sem más áru szállításám. A 
dolog úgy áll, hogy Kövérrel PlIakón talál7wztam és felkértem, 
hogy egy liter borért a kocsira vegyen fel és ·Csanádpalotáig 
vigyen el. Kövér ebbe bele is egyezett, de hogy !<ocsiján dohány t 
visz-e, az iránt 'nem fÍrdeklődtern. A kocsiról pedig azért 8zök
tem el, mert a megállítás pillanatában a sötétség miatt a csend
őröket nem ismertem fel 8 azt hittem) hogy ismeretlen egyének 
meg akarnak bennünket támadni/( 

Előttünk: 

Fekete János 
községi bíró. 
Deá7~ Károly. 

Schwarcz M ór 

s. k. 
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Az őrizetbe vett tárgyak felsorolása és őrzésének helyet 

,.",~,;1.00 (kettőszáz) ,kg. belföldi levelesdohány 10 zsákba rakva .a 
";;{kÓi pénzügyőri szakasznak átadva. 

A feltartóztatásnál közreműködők észrevételei: 

Hatóság; vagy más tanuk 
aláírása: 

Fekete János 
7cözségi' biró. 

Deák Károly. 

A feltartóztatásnál közreműködő k 
(tettenérők) aláírása: 

Nagy Mihály s. k. 
m. kir. csendőrtiszthelyettes 

Gödr; Béla s. k. 

m. kir. csendőr. 

, <;" 

., .. 
• ••••••••••• 
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20/a melléklet 
a 83. 1.492. pont;Íához. 

Irányelvek 
a tényleírás megszerkesztésére. 
Ha a jövedéki kihágást többen követték el, lehetően az összes

ről egy közös tényleírást kell felvenni. 
A tényleírásba fel kell venni mindazokat az adatokat, amelyek 

a jövedéki kihágás kiderítése céljábóllényegesek. Az évszámon, 
házszámon és az esetleg idézett ügyiratók számain kívül minden 
fontosabb szá.madatot számmal és betűvel, vagy csak betűvel kell 
beírni. A tényleírásban fel kell soroini: 

1. Az őrizetbe vétel helyét (köz,séget, pnsztát, épület házszá
mát), napját és óráját és az arra okot szolgáltatott körülmé
nyeket. 

2. Az őrizetbe vett személyek vezeték- és keresztnevét, szüle
tési évét, vallását, szülő és lakóhelyét, honosságát, foglalkozását, 
családi állapotát, vagyoni viszonyait, továbbá, hogy jövedéki kihá
gás miatt volt-e már büntetve és ha igen, hol, mikor, mi miatt és 
míre volt büntetve. 

A tényleírás felvételekor a tettes személyazonosságát meg kell 
állapítani, ha pedig e tekintetben kétely merül fel, azt nyomozás 
útján tisztázni kell. 

3. Az őrizetbe vételnéI közreműködők nevét, rendfokozatát és 
állomáshelyét. 

A tényleu'áz felvételénél Illég a következőket kell Szem előtt 
tartani: 

4. A tényleírázt az őrizetbe vett személy előtt fel kell olvasni 
és ha magyarul nem tud" az általa értett nyelven meg kell magya
rázni, S minden megjegyzést, amit az illető személy tenni kíván, a 
tényleírásba leheWen szó~zerint kell felvenni. Az illetőnek jogában 
van nyilatkozatát a tényÍeírásba sajátkezűleg beírni, vagy tollba
mondani. 

Ha az őrizetbe vett személy írásbeli nyilatkozatot nyujt be, ezt 
a tényleíráshoz kell csatolni, a tényleírás felvételét azonban abból 
a célból, hogy az őrizetbe vett írásbeli nyilatkozatot szerkeszthes
sen, sem. elhalasztani, sem félbeszakítani nem szabad. 

Ha az őrizetbe vett személy a tényleírás felvétele alkalp1ával 
részletes nyilatkozatot tenni nem kíván, a tényleírásban eztkife-
jezésre kell juttatni. ' 

24 
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5. A tényleírást'az őrizetbe vett személy aláírni köteles. Ha az 
aláírást megtagadj~" azt és annak indokát . a tényleírásba fel 
k~~1i'Cvenni. 

Ha az őrizetbe vett egyén nem tud írni, a tényleírást kézjegyé
vel látja el. Ebben az esetben az őrizetbe vett egyén nevét a jelen
levől bizalmi egyének egyike írja alá. 

6. Azt a felet, akivel a tényleírást felvették, fel kell világosí
tani, hogy jogában van a tényleírásról akár azonnal, akár később 
másolatot kérni. Ha ezzel a jogával él, annak hitelesített másolatát 
neki azonnal ki kell szolgáltatni. 

7. Az őrizetbe vett tárgyakat pontosan fel kell jegyezni és a 
tényleírásban szám, mérték, súly és általában öSSzes lényeges 
ismertetőjeleik s~erint kell feltüntetni. Ha. számnk túlnyomóan 
nagy lenne, külön jegyzéket kell szerkeszteni s azt a tényleíráshoz 
kell hozzáfűzni. Ezt a jegyzéket ugyanazok a személyek írják alá, 
akik a tényleírást is aláírni kötelesek. 

Továbbá fel kell sorolni az,t a helyet, ahol' a tárgyakat őrizetbe 
vették és ahová azokat beszolgáltatták, illetőleg átadták. Végül fel 
kell említeni, bogy a járőr az őrizetbe vett egyéneket lnilyen ható
ságnak adta át. 

8. A tényleírás befejezéséül az őrizetbevételt foganatosítók
nak, valamint az őrizetbe vett személy észrevételeit kell felvenni. 
Ezeknél a megjegyzéseknél csak azokat a l<örülményeket kell fel
venni, amelyek az őrizetbe vételre vonatkoznak és a tényállás ki
derítésére vezethetnek. 

9. A tényleírást a tettenérők, valamint azok a személyek is 
kötelesek aláírni, akik a tényleírás felv-ételénél llÚnt bizalmi egyé
nek, vagy tanuk jelen voltak. 

lIa a tényleírás-űrlap egyes szakaszainak feIírataiban jelzett 
körülmények egyike vagy másika nmu forog fenn, azt - a meg
felelő szakaszban - röviden meg kell említeni. 
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21. m.elléklet. 
----·""·-c-c----,~ 

A 30. I. 234. pont jához. 

M.llÍr •..................... " .. " ...... "" ... cséndőrllerülel. 

Fenyitési jegyzék 
- = .. - """ 

A fenyitett neve 
és relldfokozata : 

A fenyítés tal'tama 
és neme; 

I - -
I lzezdete ; 

A lenyitás ----~"-- ~-~ .. - .. _---~,---"--_ .. ~-_. 

I 
Yége: 

i 

SzigorJtások : 

Orvosi vizsga ideje; 

Sáta ideje: 

i 

K(~lt, .... 

al!'~jl'ÚS 

24' 
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22. melléklet. 
A 73. §. 450. pont jához. 

• ( , ,: ._,n " .. M. kll(··;.,.·;L.CSenDorkerulet. 

Minl.vételi jelent4l. 

ll. oldan 

, 
A-4. 

N. 
Javd. 

örs. 

........... szám. A minta lezárására alkalmazott oímke kelte 
és azon alkalmazott aláirások : ... LE..-:/:k:.: .. __ 

Minta véteHjelentés 
A" fenti csendórörsnek _._ ........ _._. __ ....... _... . ... __ , __ . ____ .................. _"' .. -..... -

álló járóre. mint amely az élelmiszerek, továbbá a mezőgazdasági tenné
nyek, termékek és oikkek közfol'galmának ellenóJzésével meg van bizva-; 

rendes··ellenörzö.s1 } szemle alkalmával a vegykisérleti állomás által végzendó 
feljelentésböl folyó' . 
. vegyvizsgálatra az alábbi mintákat vette; 

Kelt; ................. .. ....... 19 ....... évi' 
tf( ... nap ' .. : ... óra 

házszám ::U ..... .. 

-~-~]g:ti:~E::~i~~~~7?~~ 
3. A termék közeletibi megjelölése Iminősége1 : ... ,:;!:.::c .. bi..",,;.,: ... ,:./;., ......... ,:: ... . 
4. A termék tartálya {boritékja] ; ;'::1:~~:;~,.>.i""~.!.~L,."".,,,2~.nagysága: _ ... :'.,.:<~.\L .. ~ •. _:. 
5. A termék tartályán lévő megnevezés [jelzés];: ... .i::·.'c0:., ... L;,.,"::.~· .. L ............. .. 
6. A tartály zárt vagy nyitott-e : .......... kóc.:·: ..................... ............... . 

, 7. A készlet mennyisége : .. _ ...... ___ ._ ... _ .. ,~{:_. __ .. _::.. .... _.: ___ .... _ .. _._ ... _ .. _ .. _____ -- .. ---.. -... -.. -.. -
8. A minta darabszáma: ... _._ ... ____ .. __ . __ ~ __ ......... _. _________ .. __ .. _ ...... __ '. __ ._ ........ _. _____ ._._._ .... . 
9. A v~tt minta mennyisége: ....... _ . __ ·~;.j ___ .;::"~:.'~:~'.::":_' ___ , __ .. +. ____ ._ .• értéke; __ "2~:·;",_:._;'."': .. "' 

10. A tulajdonos igényel-e kártalanltástL ... """~;';:: .... >., ................. : .. , ....... "C":" 
11. A tulajdonus kitől vette a terméket ?~_.;~~._ .. L:._i.L.:. ... ,.~._L::~~.~-;.:.~;.: .. ~;,f"··,.':,:··:.( 
12. jj:a a minta tejtermék, az egy vagy több tehéntől származik·e? ._.f ............ .. 
..... :~?J:.~(;; ... ~,~_~(~o .. ,_,~ __ :~.},_:;:''-~_: ____ .. __ .~· __ ..... o •• _. __ ••••• ___ ._._._ •••• _._. __ •• _o •• _ ... __ ._._ ••• -'.'_0.·-'--' 

A minta 19.:_~~.~ év ... :-' .. ~,:.:..~.-~-'-: .. ~"'.-... hó .~' ... _.;_n a {~~,Ly,:,;;,;,'~~,~".,_,;' .. , .... o_j 

vegykisérleti állomásnak közvetlenill beklUdve: 

Esetleges megjegyzések : .............. c ......... .. 

Tulajdonos [megbizotti : A csendőrség részéről: 

rranuk: _0"_".'."_" ......... ____ ••• __ .. __ •• _ ••. 

22. melléklet, 373 

[2. oldal.] 

Főszolgabíró úrnak 
;, I 

A m. kir. rendőrség kapitányságának 

Hatósági intézkedés. 

............. o •• _szám. 

A ....................... vegykisérleti állomásnak 

l'úloldalon megjelölt és a csend

őrörs parancsnokság által a tek. eimnek 
közvetlenU! bekilldött minták szakszerü 
megvizsgálása és szakvélemény adása 

végett visszakérőleg megklUdöm.· 

Kelt ............... , 19 .................. hó .. _ .. n. 

föszolgabirő. 
rendőrkapitány. 

Vegy kisérleti állomás ...... 

.. o ....... szám. 

Főszolgabíró úrnak 
A m. kir. rendőrség kapitányságának 

A fent megjelölt és a .................... . vegykisérleti 

állomáshoz f. évi ....................... _ .............. . .. .. _ ........... hó ............ -n beérkezett 

mintákat megvizsgáltuk, az erre vonatkozó .. _ ...... ,". __ ... _ ... __ sz ...... 0_ •••••••• 

szakvéleményt csatolva megklUdöm. 

Kelt ............................................. , 19 ........ : ................................. hó ............ n. 

vegykisérleti állomásvoz6Wje. 
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22. a) melléidet. A-4. 
A 73'. §. 450. ponljához. 

M ... kir .t1j·~]:~,~ .. csendörk erüle!. .. _ .... · ............................. őrs. 

, 
JI' 

.... .l! '" ..... szám. 

Kisérő jegyzék. 
Acsatoltan beküldötL ............. : ........................... mintá(k)hoz. 

A minta darab::záma.: _. ___ ._ .. _ ... _ .... ___ ... ___ ........ _ .... . 

A termék tulajdono~ ának neve és lakáseime ! .... _ .. 

A termék eJáI'u~itójának Deve és lakáselme : 

.•• -...... -.. -.-.•• -.-- .• _ .• __ ·_-0 .... _ ... _. --....... c. 

_ .... _ ........... _ .. -.---.. _ .... _--- ................ _._ .... _ .. __ .. -----._.--.. -._--.. _. __ ._----_ ........... _ ... -._ .. _ .. --_ ......... _-

A minta Iezá~ására alkalmazott cimke kelte és aláírásai: 
. ____ 0' ___ '" ____ '_._'_0_' •••• ___ • __ "0 __ o __ •• __ ._ ....... _. __ , ____ ._ •• _. __ o __ o ••• _ •••••• ___ ._ ••••••• _____ _ 

A termék tartályán ls.ö megnevezés [jelzés] ................................ . 
A készlet menllyisl'ge : .... __ ._ ...... 
A mintá~ vette ._ ..... _ ............ __ .. _._ .. __ ... _____ ... ___ ......... . .. állott járőr 
19 .. _ ....... év ...... _ .... __ ... __ ......... __ ._. __ ... ____ · ..... l1ö_ •..•..• _ ..... _ ... H ....... .. .. ........... _.:-b€'n 
........... ,. ...... -....................................... __ ............... ___ ._ .... _ . __ ..... utca .. __ 

•• _0 .. _ szám alatt 
A miatavételi jelentést egyidejüen a ..... _ ................. . .. ........... J járás 

!őszolgabfrájának, rend6rkapitányságnak kiildtem be. 
«eIt . . ........ 19 ......... 6vl. 

A .. ..... ... vegykisé.rleti állomásnak 

, . 
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23. melléklet. 

a 21. §. 121. pont jához. 

Irányelvek' 
a tűzoltórend összeáIlításához. 

A) A /:aktanyában lévő személyek felriasztása. TűzriadóJ 

Jelzést a helyi viszonyoknak megfelelően, határozottan keU 
megáUapítani. (PI. Aki a tüzet elsőnek észreveszi:. ' 

aj kis laktanyákban szóval, a tűz helyének megjelölésével az 
épületben lévő összes személyeket felriasztja; . 

b J nagyobb laktanyákban az e célra előkészített berendezést 
működésbe hozza) 

B) Tűzoltóság és laktanyaparanesnok (honvéd állomásparancs
nokság) értesítése. 

A helyi viszonyok és a rendelkezésre álló berendezések (esz
közök) figyelembevételével kell szabályozni. 

Elv: a tűzről elsősorban. a tűzoltóság értesüljön, 

C) Altalános intézkedések. 

1. Gyülekező hely kijelölése. 
Z. Intézkedés arra, hogy a tűzoltó osztagba be nem osztott 

legénység a gyülekező helyen megjelenjék. 
3, A jelen lévő rangban legidősebb intézkedései a gyülekező 

belyen: 
a) 'fűzoltásra legénység kijelölése (csak ott, ahol nincs tűz· 

oltó osztag). 
b) I>:ulccsal bezárt helyiségek felnyitása . 
ej Kiűritendő helyiségek, épületek kijelölése a tűz helyéne), 

és terjedési irányának figyelembevételével. 
A mentésre, valamint a fogdákban levők és az oltási munkához 

be nem vonhatók biztonságba helyezésére legénység kijelölése. 
Intézkedés arra, hogy a foglyokat, a kimentett áUatokat és 

tárgyakat hová kell kísérni, illetőleg szállítani. 
Helyiségenkint előre meg kell határozni, hogy az ott elhelye

zett tárgyak milyen sorrendben hordassanak ki. A sorrendre az 
. egyes tárgyak tűzveszélyessége, értéke, illetőleg pótolhatatIansága 
legyen mértékadó . 

Nagyobb laktanyákban ezt' az egyes alakulatok önállóan 
határozzák meg. 

d) Biztonságba belyezett foglyok, javak és állatok őrzésére 
legénység kijelölése, . 



376 

e) Rendtartásra já.rőr vezénylése. 

D) Tűzoltás a tűzoltóságmegérkezéséfg. 

Végzik: a) kisebb laktanyákban a jelenlévő rangban legidő

sebb által kijelöltek, 
b) nagyobb laktanyákban a tűzoltó osztag. Ennek működését 

akként kell szabályozni, hogy a tűzoltó osztagba beosztottak a tííz
riadó jelre - külön parancs nélkül - öntevékenyen végezzék fel-
adatukat. . 

A tűzoltó osztaggal az oltási munkálatokat illetően csalds 
annak kinevezett parancsnoka, ennek távollétében, a tűzoltó osz
tagba beosztottak közül a jelenlévő rangban legidősebb intézked
hetik. 

E) Magatartás a tűzoltóság megérkezése után. 

A tűzoltást a tűzoltóparancsnok vezeti. A rendelkezésére bocsá
tott csendőrlegénység (elsősorban a tűzoltó osztag tagjai) az oltás
ban annak intézkedései szerint vesz részt. 

F) Magatartás a laktanya közelében keletkezett és a lal,tanyát 
veszélyeztető tűz esetében. 

A rendszabályok a laktanyában jelen lévő rangban legidősebb 
(laktanya ügyeleti tiszt) parancsára lépnek érvénybe. J!:s pedig: 

a) A tűzoltó felszerelés készenlétbe helyezése. 
b) Felsorolása· azoknak a rendszabályokriak, amelyekkel meg

gátolható a tűznek a lútanyára való átterjedése., 
e) A laktanya veszélyeztetett épületrészeiben - esetleg az 

egész laktanyában - lévő állatok és javak biztonságba helyezése. 
Hogy ezt milyen mértékben kell foganatosítani, azt -- a tűz 

helyének és terjedési irányának figyelembevételével - a jelenlévö 
rangban legidősebb esetenként határozza meg. . 

d) A laktanyán kívüli rendtartás (Szut. 512. p.), járőr vezény
lés és az esetleg laktanyán kívül biztonságba helyezett állatok és 
java~ őrzése. 

Megjegyzés. 

1. A tűzoltórendet az irányelvek pont jainak sorrendjében a 
helyi viszonyoknak megfelelően úgy kell összeállítani, hogy abból az 
okvetlenül szükséges általános tennivalókat bárki foganatosítani 
(foganatosíttatni) tudja. 

2. Honvéd állomásokon a Háp. által kiadott utasítást a tűz
oltórend összeállitásánál szem előtt kell tartani. 

3. Nagyobb laktanyákban elhelyezett minden egyes alakulat a 
laktanyaparancsnok által kiadott tűzoltórend alapján saját tenni
valóiról részletes tűzoltórendet állítson össze. 

. 24. melléklet •. 

Táblázatos kimutatás 

a bfintettek, vétségek és klhágások feljelentést 
iJletékességéről. 

(Külön kötetben van kiadva.) 
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25. melléklet 
a lö3~§:598:pontjához: 

Irányelvek. 
az orsök által előtel'jllS'~tett közbiztonsági szolgálati vonatkozású 

ügyiratok átvizsgálásához. 

Az őrsök mindennemű elintézett közbiztonsági szolgálati ügy
iratÍlkat, fogalmazvány t stb. miriden szerdán és szombaton a 
szárnyparancsnokBághoz átvizsgálás végett felterjeszteni kötelesek. 
Ha e napok valamelyike ünnepnapra esik, a felterjesztés a kö
vetkező határnapon történjék. 

Nem kell felterjeszteni: 
1. A kihágásokról szerkesztett feljelentések fogalmazványait; 
2. A főmagánvádra üldözendő bűncselekmények miatt tett fel

jelentések fogalmazványait; 
3. Bíróságok vagy hatóságok által kiadott, elővezetést vagy 

karhatalmi segélynyujtást elrendelő szabályszerű felhívásokat, ha 
az őrsnek a felhívás idejében történt foganatosításán kívül más 
intézkedést nem Kellett tennie és ha a szolgálattal kapcsolatban 
különös esemény sem történt; 

4. Eltűnt személyekről, elveszett állatokról vagy tárgyakról, 
táncmulatságok engedélyezéséről, sportversenyekről, tudományos 
kutatásokról vagy kísérletekről szóló értesítéseket, ha további szol
gálati levelezés tárgyát nem képezték ; 

5. Tudakozó íveket és lapOKat, az utóbbiakat azonban csak 
akkor, ha a kapott válasz nemleges; 

6. Olyan ügydarabokat, amelyeket csendőrparancsnokságok 
adtak ki, vagy amelyek csendőrparancsnokBágokkal folytatott leve
lezésből keltKeztek, kivéve a nyomozó alakulatokkal folytatott leve
lezést. (Ez a rendelkezés nem érinti a Cs-2. utasítás 14. pontjá
ban előírt felterjesztési kötelességet.) 

7. Olyan ügydarabot, amelyből megállapítható, hogy arról a' 
szárnyparancsnokságnak már tudomása van, feltéve, hogy közben 
nem történt olyan új intézkedés, amelyet aszárnyparancsnoknak 
felül kell bírálnia ; 

8. Szolgálati jegyeket. 
9. Bíróság vagy hatóság által a területén lévő valamennyi 

őrsnek kiadott, azonos szövegű sokszorosított felhívást vagy 
egyéb közlést átvizsgálás végett csak a kiadó bíróság vagy ható
ság' székhelyén levő őrs, a többi őrs közül pedig csak az terjessze 
fel, amely arra érdemi jelentést tett. 

A fenti 1-9. pontok alatt felsorolt ügydarabokat is fell kell 
terjeszteni, ha átvizsgálás alá eső ügydarabhoz tartoznak. Ha kétes, 
hogy egy ügydarabot fel kell-e terjeszteni vagy sem, a felterjesztés 
mellett kell dönteni. 
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A bűnügyi feljelentések fogalmazványaihoz a nyomozással' 
kapcsolatos..szolgálati lapokat csak akkor kell csatolni, illetŐleg 
csak akkor kell pótlóan feterjeszteni, ha a szárnyparancsnok ese
tenkint be:röveteli. 

A szárnyparancsnoknak jogában áll, h0ll'Y a fenti 1-9. pontok 
alatt felsorolt ügydaraboknak, azok bármelyik csoportjának vagy 
egyes ügyeknek is a felterjesztését elrendelje, ha ezt a maga ti,jé
kozódás~, figyelmének bármilyen irányba kiterjesztése vagy a~ 
ellenőrzés fokozása érde:rében szükségesnek látja. Ennél tartsa 
szem elptt, hogy az őrsök. ügyvitelének rendjéért, továbbá szak~ 
szerű, pontos és megbízható voltáért nemcsak az átvizsgált, hanem 
az. át nem vizsgált ügyiratok tekintetében is felelős..' . 

A szárnyparancsnoksághoz átvizsgálás végett beérkező ügy
darabokat stb. nem kell vettemezni, hanem az átvizsgálás megtör
téntét. csak aszárnyparancsnokság chnnyomójának lenyomatával 
kell jelezni. A címnyomó alá a keltet (1940. III. 15.), a ·:relt alá 
pedig jobbfelől a szakaszparancsnok, balfelől pedig a szárnyparancs
nok kézjegyét kell írni. Az észrevételt stb. ezek alá kell az üg')'
darabra vezetni és azt a szárnyparancsnok írja alá. 

Az átvizsgálás a következőkre terjedjen ki: 

Bűnügyi teljelentések fogalm"zványainál. 

A tárgyalt ügy a csendőrség hatáskörébe tartoziK-e. Az eset
ről az őrs nem értesült-e feltünően későn. A nyomozás megindi
tásánál nem fordult-e elő késedelem,. az nem húzódott-e el indoko
latlanul? A tényállás teljesen van-e felderítve, kellő részletesség
gel és tárgyilagossággal leírva? Kitérjed··e a tárgyaJt bűncselek
mény valamennyi tényálladéki elemére ? A terhelt és tanuk kikér
dezésére vonatkozó szabályok be lettek'e tartva? Egyéb nyomozó 
cselekmények és korlátozó intéúedések szabályszerűen lettek· e 
teljesítve? A nyomozásnál a járőr nem követett-e el tiltott cselek
ményt? Megfelelő helyre tették-e a feljelentést? Kémpróbaszerüen: 
egyézik-e a hatóságokhoz küldött tisztázati példánnyal ? 

KiderítetIén esetnél az a körülmény, hogy a kiderítés még 
nem sikerült, egymagában nem lehet észrevétel tárgya. Ha a nyo
mozásra és az irányításra hivatottak a kiderítés érdekében minden 
rendelkezésü:3:re álló, megenlgedett eszközt észszerűen igénybe vet
tek és az ügyben, annak érdeme szerint, a további adatgyüjtés lan
kadatlanul folyik, az előljárók feladata e tevékenységnek bűnügytani 
felülbírálásában, esetleg útmutatások adásál,m vagy új irányok 
kezdeményezésében és végül az őrs buzdításában foglalható ÖSsze. 
Mulasztás, visszaélés és hanyagság azonban ne maradjon megtor
latlanul. 

A helyesírási hibákat nem kell kijavítani, hanem alá kell 
húzni; kijavít~sux a fogalmazvány t szerkesztett csendőr feladata. 
Az őrsparancsnokokat buzdítani kell, hogy a helyesírási hibákat 
igyekezzenek már a saját hatáskörükben kiküszöbölni. 
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'Hat6sági felhívásoknál. 

A felhívásra a hatóság jogosult-e? TartalmiÍag és alak ilag 
szabályos-e, teljesítése a csendőrség feladata-e? A felhívást az őrs 
szabályszerűen, kellő időben teljesítette-e? Teljesítése igazolva 
van'e? Megkereséseknél hasonló szempontox szerint történjék az 
átvizsgálás. 

Szolgá"&ati /apoknál. 

A szolgálat előírása célszerű és helyes-e? A járőr az előírt 
tereptárgyakat leportyázta-e és az kellőképpen bizonyítva van-e? 
útiránytól való eltérés indokolt-e? A szolgálat időtartama indo
kolt e, nem forog-e fenn időpazarlás ? Előírt pihenöket és leseket 
rnegtartották-e, az előírt időt nem lépték-e túl. Az ellenőrzés sza
bály- . és célszerűen történt-e? Az érdembe hozott szolgálati órákat 
helyesen számították-e ki? 

Szo/gálati havifüzeteknél. 

A szolgálati 'irivezénylések az örskörlet viszonyainak figye~ 
lembevételével történtek-e? A szolgálati feladatnak megfelelŐ erejű 
és ősszetételű volt-e a járőr? Az őrsparancsnox milyen szolgálato
kat végzett? Nagyobb nyomozásokha, jelentősebb ügyek lebonyo
Iításába idejekorán kapcsolódott-e be? A belső szolgálat kezelése 
helyes-e? Gyakorlatok-, oktatás', lovas őrsökőn lovarda lovaglás 
és napirendszerinti foglalkozásra fordított idő összhangban van-e 
a teljesített közbiztonsági szolgálattal? Előírt szolgálati órák meg 
vanna:!{~e? Aránytalanságok oka? A szolgálatkezelésnél nÍncs-e 
részrehajlás? útbaindnlások, bevonulások szabályszerű időben tör
téntek-e? 

Minden hónap harmadikán előterjesztett szolgálati havifüzetek 
alapul szolgálnak a vezénylési pótdíj kimutatásoknak szárny
parancsnoki megerősitéséhez. 

Alaki vonatkozásban gondot kell fordítani arra, hogy az alá
rendeltek a rendezett ügymenet alapját képező ügyviteli szabályo
kat betartsá:<, de alaki hibák kicsinyes keresését kerülni kell. . 

Tárgymutató. 

Abbahagyása' a nyomozásnak 
Ablakok befiiggönyözése . . 
Ablakok kitárnasztása . . . 
Ajándék és _ ingyenellátás . . 
Ajándék fogalm!;!. . , . . -. . . . . 
Alantos tisztek tennivalói az iskoláknál . 
Alárendeltsége a csendörségnek 
Alárendeltek egészségi állapotá~ak' figy~le~dtel' kisé~és~ 
Albérletbe laktanya helyisége~et a4ni tilos 
Alhadnagyok beosztása és áthelyezése 
Alhadnagyok kinevezése 
Alibi igazolása . . . . : : : : : . . o o 

Alkalmatlan csendörök elbocsájtása az iskolából o 

Alkalmazása a csendőrnek hivatásszerü szolgálaton klvu"j t' 'j' . 
Almozás l os . 
Altisztekn?k és ~se~d6rökn;k fegyeimt úto~, v~ló' eltáv'olitás~ 28 '29' 
!:~~sz~e~ ~~kréan~osztálYba nem sorplt havidíjasok elméleti kiképzés~ 

sz e l· pzese és továbbképzése. . . . o 

Anyagraktár ..... 
Asztal fiókjának tartalma ..... o • • 

Azonossági ~gaz?lvány esendő; egyén~k ~é;zé;e : 
Agyak felál11tása és cserélése . 
Ágyakon alvás nappal . . . 
Ágy megvetése . . . . . . 
Ágynemü ·gondozása. . . o • • • • 

Ágynemüt tisztek részére hol kell tartani 
Ál1amb~ztonsági felderítő tevékenyséO' sze~m~lt~rtás~ 
:~.llamfő képének kifüggesztése. . b . 

Allamfőnél jelentkezések . . . . . . . 
Ál1andó ·alom eltávolítása . . . . . . . 
Állandó járőr5k kivezénylé~e és fel~áitá;a . 
Állandó. vasútügyeleti járör I. •• • 

Állatoknak bünjelként való átadása 
Állatok (hasznos házi) tartása a lakt'an;ában: : : 
Állomáshely elhagyása a kerületi parancsnok által 
Állomáshely elhagyása a tisztek által . " . 
Állomáshelyei a kerületi parancsnokságoknak . .' . . . o·· • 

Állomásparancsnoki fenyítő jog csendőr egyénekkel szemben 
Állomásparancsnoksá:gi parancsok teljesftése . 
Álló ruhafogason ruházat tartása. . . . . . . . . o • 

ÁIt.aláno~ iSI?:retek szerzésének szüksége. : : : : : : . 
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Átkutató járőrök eligazítása . 
Átkutató járőrök feladata . ...... . 
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Bűnügyi múzeum 'számára bűnjelek igényiése. . 449; 
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Csendőr iskolák m:gJelOlefs~, liítisa' par"ancsnoki és ~lire~d~ltségi 
Csendőr iskolák szama, e a , 

55 

55 
251 

49 
47 
48 
50 
II 
84 
50 

230 

viszonyai • • . • 
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Csendőr kerweti parancsnoksag segedszervei 
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Csendőr milyen szolgálatra veheto igenybe 
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Csendör'ség alál'endelcsége • tO .. és tan~ldtá~yi ·bi~ottsága és feladata 
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sokon o' • • • • - díszőrség és díszszázad 
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Dohányzás istállóban. • • . 
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E 

75 
,33 
61 
40 

449 

416 
152 

. . 219 
171. 219 

148 
209 
550 
166 

90 
127 

421 
279 
57& 

f 
I 
i 
i 

Egészségi állapotát alárendelteknek figyelni kell • 
Egy főnól álló járőr, mely esetekben vezényelhető • 
"higyenkint megfutamodó" kifejezés magyarázata • 
"l:!.lg-yenkint" menekülő vízijárómü ellen fegyverhasználat 
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Egyestiletekbe való belépés 
Egyetértést nem szabad megzavarni • • 
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Elbocsájtás 
ElbocsáJtása az alkalmatlan csendőröknek az iskolából 
Elemi csapásnál eljárás • 
Elfogás. 
Elfogás esetei 
Elfogandó betegségekor eljárás 
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Eltogott bántaimazasi panaszának bejelentése 
R:ltogott egyén át nem ,adhatásának bejelentése 
lill:togott egyén bekísérése ., 
Elfogott, euogandó fogalma . 
Elfogott, elo vezetett ruháinak átvizsgálása 
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Előléptetési joga . a kerületi, parancsnokna~ , 
EÚHjarÓk berolyása az: életmó~ra_ ,~: : ", • • 
iGloiJarók és teIJeDbValOk_ eHenorzeSl Joga. , . ,_.. . 
Előljárókkal szemben maz~tartás (őszinteség, hüség, r~gaszkodas) 
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gokhoz , .. _ ...... ,., ... " 
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Enyhítő könUmények megallapítása 
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liJrcto-: é~ vaá,as2;:terulif:!;tek Por.:tyázása 
Eredménytelen nyomozás esetében nYilvántartása a büncselek-

ményeknek 
Erkölcsi és vagyoni bizonyítványok beszerzése és kitöltése 
Erkölcstelen életmód 
Eroszakoskodás ..,.. 
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_ ]'bles táskalöszer megőrzése 
Jf:letet veszélyeztető támadá,s fogalma 
Eletmód •.... • 
ltletm6d és személyes ismeretség miatt áthelj1ezés 
Előállatnak mint bünjelnek átadása 
Étkezése a ti,szteknek 3:z 9rsök9n .• 

Fadugós oktátótöltény helye 
Falak díszítése' képekkel .' 
Fát hol szabad aprítani .. 
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Fegyelmi eljárás olyan polgári egyénekkel szem~en, akik a csendőr-
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Fegyelmi klhagások elintézése pólgari' egyének részéről történt 
feljelentés esetében " . -' . • " . . 228 

Fegyelmi úton való eltávolítása 'az altiszteknek és csendőröknek 230 
F'egyelmi ,zavarok bejelentése . . 575 
Fegyver és köpenyfogas málházása 146 
Fegyverbecsület megóvá~a " "' ,." :., .. . 300 
"F'egyveres erő" kife~ezés a .bünvadl ~lJára~ba~ 387 
Fegyverigazolvány és vadászJegy illetek miattI ;kihágás esetében 

való eljárás 380 

"Fegyverét" kifejezés alatt mit kell érténi 
Fegyverhasználat esete! 
Fegyverhasznála,tért feleIdsség 
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Fegyverhasználatok elbírálása .' " • 
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Fegyvertartási engedély c~endéSregyének számára . 
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Fegyver megtorlásul nem használható . 
Fegyverzet, felszerelés, ruházat megvizsgá~ása a?< (jrsparancsnok által 
Fegyverzet gondozása 
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387 
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Fegyverzete a járőrnek közbiztonsági szolgálatban 
Feitábla az ágyak felett • 
Fejvánkos használata , ' 
Felek a bűnvádi eljárásban 
Feleletmentesség menteimi jognál 
FeleWsség a kivizsgálás megejtéséért 
"Felfeg-yverzett" fogalom értelme . 
Felg'yógyulások beielentése az osztály parancsnokságokhoz 
Felhatalmazásra üIdözend(j cselekmény nyorhozása . 
Felhívás mikor tekintendéS f-eljeÍentésnek 'vagy kérelemnek 
Felhívásokat hogyan kell kiadni 
Felhívások elbírálása 
FeJhívásoknak a csendőrSég eleget tenni kötel,es 
Felhfvásra elfogott és 'elővezetett egyénről feljelentést nem kell 

szerkeszteni 
Felhívásl'a való jogosultságot igazolni kell . 
:B~e]hívás tartalmáért ki feleIéSs . '. 
Felhívás teljesftésének módjáért a csendőr felelős 
Felhívás telJesítését mikor kelJ megtagadni . 
Felhívás útján ki veheti a csendéSl'séget igénvbe . 
Felhívások elbirálása a szárnyparancsnok által 
FeHrati táblái alaktanya helyiségeknek . 
Feljebbvalóknak és elöljáróknak ellenőrzési' joga járókelőkkel 

szemben 
Feljegyzés a' feljelentésről és az azzal való ,eljárás 
Feljegyzés a nyomozás eredményéről és az ezzel való eljárás 
Feljelentés célja 
Feljelen"tések ajándék és ingyeIiellátás, miatt 
Feljelentések összeáIl~tása büntettekről és vétségekről 
Feljelentések polgári egy~nek részéről . 
Feljelentés és tényvázlat szerkesztése . 
Feljelentési fORalmazványok átvizsgálása és irattározása 
Fél,ielentés kellékei 
Felie1entésröl feljegyzés és az azzal való eljárás 
Fel,ieleritést hová kell küldeni 
Fellépés szolQ'álatban és szolgálaton kivül 
Felmentés titoktartás alul 
Felsőhá'.?:i tag menteimi jóga . 
Felszállás ,és leszállás szabályozása kocsin való fogolykiséret esc-. 'tében "'. 
FeIszámftása a szolgáhÜi óráknak . 
Felszámitása az oktatásra fordított .órák~ak;,' 
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Felszerelés és öltözet szolgálatban 
Felszerelés, fegyverzet és ruházat megvizsgálása az örsparanc8-. 

nok által .. 
Felszólított szolgálat fogalma és végrehajtása. . 
FelszóIitott szolgálat teljesítése ha kevés a legénység 
Feitartóztatás más módja . 
.,Feltartóztatás más módjajj kifejezés meghatározása 
Fe1tünés kerülése szolgálati fel1épésnél 
Felületes nyomozás megtorlása 
Felülvizsgálat elrendelése 
Felváltása a vezényelteknek . 
Felváltása és kivezénylése állandó járöröknek 
Felvétele a legénységnek . 
Felvétel felett a kerületi parancsnok dönt . 
Felvételi feltételek meg nem tartása... . 
Felvilágosítás kérése bír6ságoktól a nyomozásra nézve 
Fenyításek kihirdetése . '" 
Fenyitések, amelyek nem alkalma:;;hatók a csendőrségnél 
Fenyitésekröl értesJtés vezénylések esetében. . . . . 
Fenyítésekröl, melyeket tisztekre szabtak ki, jelentés-tétel 
Fenyítési jegyzék 
Fenyítésnemek 
Fényképezés tilalma gyanusitottak társaságában 
Fénvképfelvételek közzétételénelc módja 
Fiatalkorúak bilincselésének mellőzése . 
Fiatalkorúak feljelentése . • . 
Fiatalkorúakkal szemben eliárás 
Fiatalkorú alatt kit kelJ érteni . 
Fiatalkorú kikérdezése, kísérése átadása 
Fiatalkorú züllésének bejelentés'e . 
Figyelmeztetés • . . . . . . . . 
F!g-yelmeztet?, és oktató parancsokat a szárnyparancs'nok ~e~ ad ki 
F:gyelmeztet?, parancsok kiadása a kerületi, parancsnok á.ltal 
Furve1mezteto parancsok kiadása az osztRJvpar~mc.~no1{ AjtaI 
Fogalmazványok átvizsgálása a szakaszparancsnok által . 
Foe:almazvánvok átvizsgál~.sa az oszt::'i.lvriarancsnok ~iltaI . 
Fog-nJma::-wánvok átvi?;s~Á,lq,"la ,és irFl.ttR,l"O'>:~_~8. 
Fogalmazványok beter,iesztése a főszohtabírónak é; r~ndör~égnek 
Fogalmazvánvok ellenőrzése a szárnyparancsnok által 
FO,g-asok berendezése. . . 
Fo~da helviség-hen v!l~rács és csengő 
Fogdahelyiség kivilágítása 
Foglalkozási idő kezdete . 
Foglalkozási jegyzék helye . . . . . . . . 
Jj'oglyok átadása hatóságoknak és biróságoknak 
Foglyok átadása örsökön • .. ...." 
Foglyok átvétele . 
Foglyok átvételének igazolása 
Foglyok élelmezése . . . . . 
Foglyok elhelyezése és őrizete a vasúti kocsikban 
FoglYOkkal való érintkezés. ......". 
Foglyok megbetegedése és menetképtelew::ége esetében eljárás 
Foglyok meglátogatása hozzátartozóik vagy védője által 
Foglyok részére érkező levelek stb. átvizsgá.Iása . . . 
Foglyok szökésének megakadályozása . . . . . 
Fogoly átadásának helyét más örsökkel mikor kell közölni 
Fogoly át nem adhatásának bejelentése . 
Fogolyátvevő jál'örök . . . . . . . . 
Fogollyal és elövezetett egyénnel bánásmód . 
Fogoly étkezésnél kést, villát nem használhat 
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542 
322 
481 
539 
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Fogoly kéreImeinek teljesítése 
F08."olv kézrekerítése esetében elj4rás 
"Fog'oly H kifejezés értelme 
Fog-olv kikérése a hRtóságtól tovább nyomozás céljábol 
F02'olvldséret elindulása 
FogolvkiF:éret kocsin. . . 
FOg'olvkí~éret kÖ7.hen a fog-lyokkAJ való érintkezés 
Fo~oluld"lél'etnéI iárör elhelyezkedése 
FOQ'oJvkí~éret lovon 
'FoQ'olvkí~éret módia . 
FOg'olvkf~éret naQ'v távolságra 
Fogolykiséret vasúton vag-y hajón 
FOg'oly megszöl{ése esetében vató eljárás 
Fogoly meQ'szökésének beielentése 
FogolV megbilincselése szállítások alkalmával 
Fogolvnak dohányoznia nem szabad . 
FOg'olvőrzés célja • . 
FOg'olvőrzés közben szerzett észleletek bejelentése . 
Fogolv őrzése mce-betee:edés esetében 
FOg'olvörzés szabálvozásft bíróság-i főt:.ire:valásokon 
FOg'olvőrzésre szánt helyiség- megvi~sg-ál8,sa és kellékei 
Fogolvörzést teljesítö csennörök felváltása . 
Fog-olv pénzének felhasználá~;a . 
Folvóiratok. s'7.akkönyvek, szépirodalmi müvek elhelyezése 
Folvosó világ-ftása . 
Fontosabb büneseteknél üg-vész tájékoztatása 
Fömagánvádló alatt kit kell érteni . 
Fömag-ánvádra üldözendő büncselekménveknél eljárás 
Főszolgabírónak büncselekménvek bejelentése 
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Föudvarnag-vi bíróság bírót hatósága alá tartozó személyekkel és 
épületekben tartózkodókkal szemben való eljárás 496-499 

Futár" szolgálat szabályozása 246 
Fürdö- és üdülöhelveken jelentkezés . 102 
Fürdőőrsök és különítmények részére utasítás 385 
Füzölánc és tartalék bilincs hol tartandó 155 

G 
Gazdaság-Í hivatalok kötelmei, alárendeltsége, szervezete és meg-

jelölése . . 
Gazdasági munkások ellenőrzése 
Gazdászatkezelés az örsön 
Ga7.dászati szervek kötelmei és taQ'ozódása 
Gazdászatkezelési tennivalói a kerületi parancsnokoknak 
Gazdászatkezelési tennivalói az osztálypara~csnokoknak . 
Gazdászatkezelési ügyködése a szárnyparancsnolmak 
Gáz, mint kényszerítő eszköz 
Gáz, mint "lefegyverezésre más mód" 
Gonosztevőkkel szemben való fellépés 
Gyakorláti és elméleti ismeretel~ elsajátítása 
Gyakorlatok emeleti folyosókon . 
Gyalog legénység lovon való kivezénylése . 
Gyalogtanosztály 
Gyalog vezénylése szolgálatba a lovas csendöröknek 
"Gyanús egyén" kifejezés értelme . 
Gyanúsítottak, tanuk és sértettek szembesítése . 
Gyanúsított alatt kit kell érteni . 
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278 
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352 
425 

Gyanúsított és hozzátartozóik között váltott levelek Qrizetbe vétele 
387 
454 
433 Gyanúsított kikérdezésének abbahagyása . ' . 

Gyanúsított kikérdezésének célja és módja. 432 
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Gyanúsított kikérdezésének helye _ • 
Gyanúsitottként kr kérdezhető lti~ • 
Gyanúsított kikérdezése 
Gyanúsított és védője között váltott levelek őrizetbe vétele 
Gyanúsított társaságában lefényképezés tilalma . . . . 
"Gyanús'" kifejezés meghatározása 
Gyanús küldemények lefoglalás~ postahivatalokn~l 
Gyárépületel{ és gépüzemek ellenőrzése sztrájk esetében 
Gyász (országos) tartamára lobogó kitüzése 
Gyáva magatartás 
Gyermek, alatt kit kell érteni . 
Gyermekkel szemben való eljárás 
Gyertya előkészítése éjjelre . 
Gyógyfürdő használatra engedély kieszközlése 
Gyógykezelése a csendőr egyéneknek 
Gyűjtések csendőrségi célokra . 

,H 
Hajó~ és vasútállomasol{, valamint fürdőhelyek portyázása 
Hajóra (vonatra) szállás fogolykiséret alkalmával 
Hajóügyeleti szolgálat 
Hajtóvadászat hivatalból 
Halásznia a csendőrnek nem f;zabad 
Halászat ellenőrzése 
Hamisítván'yok beszolgáltatása 
Hamis .irat a csendőr ellen 
Harapós ebet nappal meg kell kötni 
"Használni" kifejezés értelme 
Hasznos háziállatok tartása a laktanyában. 
Határátlépés 
Határátlépő állomásokon a csendőrség alkalmazása 
Határidő bűnvádi eljárásban . 
Határsz61en fegyverhasználat 
Határszéli szolgálat és határszéli őrs 
Határszolgálati feladatok ' 
Határvonal portyázása . 
Hatósági (csendőr által tett) intézkedések b,ejelentése 
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434, 435 
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75 
345 
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375 
137 
301 
387 

503, 504 
151 
632 
198 
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382-385 
551 
385 
379 
84 

381 
450 
108 
132 
334 
132 
240 
487 
386 
487 
485 
486 
485 
299 

Hatóságok és bíróságok döntéséig milyen nyomozó cselekmények 
végezhetők . 

Hatósági felhívások ellenőrzése a :szárnyparancsnok által . 
Hatósági főnökőkl{el érintke;2:ése az őrsparancsnoknak . 
Hatósági ténykedések a laktanyában 
Hatóságok milyen adatokat közölnek az őrsparancsnokságokkal 
Hátibőrönd és járőrtáska viselése általában . 
Hátibőröndöt járőrszolgálatban 'viselni nem szabad 
Hátibőrönd helye 
Házalók és ügynökök kitiltása alaktanyából 
Háziállatok tartása a laktanyában 
Házkutatás 
Házkutatás hatósági helyiségben . 
H.6:;>;kutatás más há7,:o'ihA.n 
Házkutatás megtartásának ideje . 
Házkutatásnál érdekelt jelen legyen 
Házkuta1ásnál szem előtt tartandó szabályok 
Házkutatás nem SÜ1'gÖS esetekben . 
Házkutatás saját kezdeményezésre . 
Házkutatást ki végez . 
Házkutatás vonaton . és hajón . ;'. 
Helyesbítés módja -a bünjéljegyzékben 

399 
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104· 
136 
355 
204 
204 
148 
126 
132 
436 
438 
4"7 
443 
442 
440 
437 
437 
441 
438 
448 
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Helyi és személyi i~meretel,a s,zakpk.-nak . 
Helyi és személyi ismerete'" a sznypk.-n.a1'i:.. . • • . 
Helyi és személyi ismeretekről vezetendő elöjegyzések 
Helyi ismeretek alatt mit' kell érteni 
Helyi rendészeti feladatok '. • • • • • . . . 
Helyi rendészet~ ügyekben hivatása a' csendőrségnek 
helyi X'ellue:::>Zietl U6yel< es elJal'as ezeklJeü. . . . . . . 
Helyi szolgálat szt;Lbályozása nagy kiterjedésű őrsállomások 

terUleL.ell I......... 
Helyreigazitó nyilatkozatok a sajtóban . 
He1ys.t:<l.ul S:6emh:~ megeJt.ese • . • . 
Helyszín változatlan megőrzése 
Hirlapi cikkek közlése • • . . • • 
I:iH'l<:tVOk taJeKOZatl<L sL;olgálati ügyeltről 
Hivatalból történő nyomozás '. '. '. ' 
Hivatalos hajtóvadászat . . . . . . . . 
H~vat~los vagy magánhelyiségbe való belép~s 
Hlvatasszerü szolgalaton kívul a csendőr alkalmazása tilos 
Honnlévö legénység ellenőrzése 
Honvéd egyenek temetése. . ',' . " • . . . 
Honvédeluu miniszte,num 20. osztálya és feladata " 
Honvéd parancsnokságok részéről való igénybevétel 
Honvégséghez való viszony szabályozása . . . . 
Honvédségi javak felügyelete . . . . . . " 
Honv~ds~gi szabaJyzatol{ hatálya a csendőrségre 
Honve?tl~~t:k elhelyezése, étkezése a' laktanyaoan 
Hosszu kozos asztal fiókjában mit kell tartani . 
Hull.a találásánál eljárás . . 

I 
Idegen forgalom és letelepedett magyar honosok ellenőrzése 
Idegenek szállása a -laktanyában . . 
Ideiglenes megerősítése az ől'söknek" . 
Ideiglenes tanfolyamok parancsnokainak kötelességei és jogai 
Időszaki orvosi vizsgálatok . . . . . . . . . 
Ido és útvonal hosszaLlaK kiszámitása őrjáratoknál 
Idő kiszámítása községek portyázásánál 
Idő meghatározás, örkisereteKllél • . . 
Igazoltatás gyanú esetében . • • . . . • 
Igazolványok felmutatása .. . • . . . . • 
Igazolványok vagy bizonyítványok kiállítása . . 
Ig~nybe kik vehetik a csend(jrséget felhívas útján 
Igenybevétele a csendőrségnek • . . • -. ~ . . 
IueteKes ,parancsnoki joga a kerületi parancsnoknak 
Illetmények szabályozása • . ;. • ... • • . . 

. Illetőségi és születesi helyrr való beosztás . 
Ingyenellátás és ajándék • • • . • . . . . . . 

bel-
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364 
130 
218 
610 
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243 
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·307 
301 

92 
521 

11 
631 
31· 
86 
72 

Ipar~ és bányatelepek ellenőrzése a szakaszparancsnok által 
Ipar-, munkástelepek és gazdasági munkasok ellenőrzése . 
Iratok, nyomtatványok -átolvasasa őrizetbe vétele esetében. . . . 
Iratok, nyomtatványok, stb. őrizetbe vétele házkutatások alkalmával 
Ir~ttározása és átvizsgálása a feljelentési fogalmazványoknak . . 
Ir~s~el~ ~X':ntkez~s a csendőr para~csnokságok .között. . . 
Irasoeli enntkezes polgári hatóságokkal • • '. '" . 

584 
373 
452 
452 
459 
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10 

286 Irodai szolgálatra beosztott cSendörök munkaideje . . 
Irodai szolgálatra való alkalmazása rangosztályba nem sorolt havi-

díjasoknak •..•..• 
Irodavezetéssel megbízás az őrsökön . 
Irodában alkalmazott nőtlen csendőrök laktanyánkívüli lakhatása 
Irodában lakni nem' szabad 

63 
283 
114 
128 
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Iró- és' ruhasze'krény málházása 

Pont 
147 
148 Irományszekrény ,málházása ~. .' • : • .. •••• . 

Iró, számoló és rajz füzetek atvlzsgálasa a szakaszparancsnok altal 
Iskola karhatalmi alkalmazása. . . . . . . • • • . • . • 
Iskolai segédoktató személyzet kiképz~se. . '.' 
Iskola parancsnok által eng,,:délyezheto szabadsag 

588 
601 
608 
609 
609 Iskola pp.rancsnok fenyítő hatal~a. '. . 

Iskola parancsnok kötelességei es tenmvalóI 
Iskolából elbocsájtása az alkalmatlanoknak 
Iskolához beosztottak ten.l1ivalói 
Iskoláknál és tanfolyamoknál kimaradás 
Ismeretlen vagy szökésben lévő ~ettes nyom<:zá~a. . 
Ismeretlen származású vagy talalt tárgyakrol Jegyzék 
Istállóban való dohányzás 
Istállók hőmérséklete 
Istállók meszelése 
Istállók szellőztetése 

'Istállók tisztántartása 
Istállók világításának tompítása 
Istálló ügyeletes kötelességei " 
Istentiszteleten való megjelenés . 
Itatás, etetés és pihenö lovon teljesített szolgálat alkalmával 
Ittas· egyénekkel szemben való fellépés 
Ivóvíz megvizsgálása 

J 
Javítás módja a bünjeljegyzékben 
Sarár által az őrSk.erulCt elhagyása 
Járőr elhelyezkedése fogolykíséretnél 
Járör későbbi bevonulása. az előirt idönél 
Járör kivezénylésének ideje és közlése . 
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178 
455 
448 
166 
159 
161 
159 
160 
162 
165 
183 
276 
304 
123 

448 
2'11 
549 
271 
251 

Járőr kötelességei vasútipálya megrongálása esetében vasútbiztosí-
tás alatt" 

J árör létszáma rendes körülmények között 
Járör létszámának megállapítása • 
Járőr tagjainak egymástól való elválása • 
Járörök egyesülésénél parancsnoklás.. " 
Járőrök ellenőrzése 
Járörök ellenőrzése a szárnyparancsnok által 
Járörök ellenőrzése portyázás közben lakatlan tereptárgyaknál 
Járőrök eligazítása 
Járörök élClmezése 
Járörök fegyverzete közbiztonsági szolgálatban 
Járörök feladata átkutatásoknál 
Járórök jelentkezése bevonuláskor 
Járörök jelentkezései szolgálatban 
Járörök magatartása, eljárása és felelőssége portyázás alkalmával 
Járörök nyilvános helyiségekben nem tartózkodhatnak " 
J árörtárs alárendeltsége, felelőssége· és a járőrtárs elhagyása 
J árörtárs részére határozványok 
Járörtáska és hátibörönd viselése általában . 
Járőrvezető felelőssége . • • . . 
"Járörvezetö", "járörtárs" elnevezés és "csend?r~árőr" fogalma. 
Járörök viselkedése és bevonulása vasútbiztosltasoknál 
J árörvezetöi alkalmazás és megbizatás 
Járörvezetöi jelvény viselése • 
Járőrvezető kiválasztása 
J árörvezetö kötelességei 
.;rárőrvezetö kötelességei kocsin való fogoly~íséret esetében. 
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274 
293 
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258 
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204 
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258 
105 
261 
371 
564 
564 
204 
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251 
476 
566 
566 
565 
262 
554 

Járőrvezető részére határozványok " 
Jegyzék 'az őrizetbe vett tárgyakról . ." 
Jegyzék a taláJt vagy ismeretlen származású tárgyakról 
Jegyzék elfogottói átvett tárgyakról" 
Jegyzék és ellenjegyzék bünjeJekről • 
Jegyzékkönyvecske mire szolgál " . 
Jegyzékk.önyvecskével kiket kell ellátni 
J e.e;yzökönyvet a csendőr nem vehet fel " . . 
Jelentések szerkesztése kiderítetlen bünesetekről 
Jelentéstétel a járőr által bevonulás alkalmával 
Jelentéstétel a kivizsgálás befejezéséről. . 
Jelentkezés az Ál1amfönél . 
Jelentkezés - katonai - szabályozása. 
Jelentkezés laktanya- és száUásszemléknél 
Jelentkezés szemlék alkalmával. 
Jelentkezés formája . 
Jelentkezés fürdő- és üdü1őhelyeken 
Jelentkezés idegen hatóságok székhelyein . ... 
Jelentkezés laktanyák elhagyásakor és a visszatéréskor . 
Jelentkezés minisztereknél és honvéd tiszteknél . . 
Jelentkezés örsre való megérkezéskor és elinduláskor 
Jelentkezés polgári tisztviseIöknél . 
Jelentkezése az őrpk.-nak szemle alkalmával 
Jellemtula.idonságai a csendőrnek " 
Jelentkezése tiszteknek Budapesten . 
"Jogosult" kifejezés értelme . 
Jogtalan fegyverhasználat következményei 
Jogtalan támadás fogalma . .. ... 
Jöved~ki kihágási ügyekben kiutalt tettenérés! jutalékokkal 

eljárás " .... 
Jövedéki· kihágások esetében önálló fellépés . 
Jövedéki kihágások nyomozásánál eljárás. . 
Jövedéki kihágásokról pénzügyőrség értesitese 
Jutalékkal (tettenérési) való eljárás . 
Jutalmazás eredményes nyomozásért . 
Jutalmazások elintézése, engedélyezése 

Kalapboritó színe és méretei . 
Kapubezárás ideje 

li 

Kardmarkolat alkalmazása ütés, lökésre 
Kardnak viselése a laktanyán kívül . 
Karhatalmak feladata 
Karhatalmak létszáma, felszerelése, elhelyezése 
Karhatalmat közvetlen igényelni jogosultak 

való 

Karhatalmi együttmüködés katonai és közbiztonsági alakulatokkal 
Karhatalmi igénybevétel esetei . 
Karhatalmi szolgálat abbahagyása . 
Karhatalmi szolgálat fogalma és célja 
Karhatalmi szolgálatra igénylés,' 
Karhatalom használata a m. kir. rendőrség termetén 
Karhatalomként hol alkalmazható a csendőrség 
Karhatalom kirendelése saját kezdeményezésböl . 
Karhatalom kivezénylésére kik jogosultak és milyen mértékben 
Karhatalom közvetlen igénybevételére jogosultak 
Karhatalmak népgyü1éseken és választásokon 
Karhatalmi szolgálatban tartaléktöltény 
Katonai egyének átadása 
Katon~i egyének elfogása . 
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Katonai egyenek ellen nyomozás 
Katonai egyének ellenörzése, jelentkezése 
Katonai egyénekkel szemben járőr jogai 
Katonai egvén feljelentése. kikérdezése 
Katonai éoületben nyomozás . 

Pont 
509 
506 
511 
509 
510 

Katonai és polgári hatóságol{kal érintkezése a szárnypal'ancs~ 
noknak • 595 

387 
96 

454 
406 

Katonai" kifejezés a bűnvádi eljárásban . 
Katonai szakis~eretek bővítéRe' . 
Katonai vagy polgári hatóságoknál elfekvö iratokkal való eljárás 
Ks;ltonák elleni nyomozás . ' 
K~:rme2'tÁrítés a s:wbai klirokért . 
Ken\'I?7.ötlen időiári'is esetéhen les tartása 
Kerél<nár beszer7.ése és használata . 
Keréknár használatq a szakasznarancsnok által 
KerékT)8,-rnak szolgálatban való haszná.lata . 
Ke-réknál'on 6rjáraton portyázni tilo'g • 
Kertg-onoo7.ás ..... . 
Kernk által vA,ló elh~'Urvqsa az á,llomá.shelynek 
Kprnk bP.c~fiiptiiO"vi illetékessége 
Kpl'nk helvettfl:sitése 
Kprnk hplvpttp,s munl{A..1{öre . 
Kprnk kötpTps8ógei áltA,HihA..n 
KpT'nk nevelő 4'8 VP7.fl:tö befolyása a tisztekre 
Ke-rnk jns:rai általában 
KpT'nk áthelvP'7,~se 

Kf'rnln::q,R'hr.z fpltprj!"~?.tAse a részletes jel~mtésnek 
Kprn'h:~4.fmk ~lÁ,rpnil:pltRég'e 

J{'priTlpti sep"éilt.il'l'7.t áltq,l An.g'en~lvezhető szabadságok 
l{prlilpti sep"éiltis?t fenyítő hatalma 
Kp.ménvek tis7.tnR'atása 
Kp.-nvszeritll eszköz alkalmazása 
Ké:nek ,elhelvl??:ése a falon 
K~nE':S áhrá7.o1at és nvorntAtványok tP.riesztésp.nek ellenőr7,~se 
J{prplpml1ek vasrv fe1jelei1tfil~nek a felhívá"l mikor tekintendő 
Kpsőbhi bevonuUi.sát a járar jelenteni tartozik • 
Kés. viHa használata fogoly részéről. 
Kés7.ii1tsé-e; elrendelése . . . • • 
Kés?:iPtség- esetében távbeszélő ügyeleti szolgálat 
Kél":zü1tségi szolgálat. • . . 
,.Kl'its7.eri fenvegető felhívás" kifeiezés meghatározása 
Kitlerítetlen büncselekménvekröl jelentések szerkesztése 
Kiderítetlen bűnesetel{ nyilvántartása az örsökön 
Kiderítetlenm maradt bűncselekmény nyomozása 
Kieg-észítés és felvétel • 
KihalJg'atások 
Kihallgatási könyv vezetése . 
Kihágás esetében ismeretlen tettes feljelentését mellőzni kell 
Kihágás esetében külföldiekkel szemben eljárás 
Kikéozés szabályozása 
Kiképzés és továbbképzés . 
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461 
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Kikér.lzése és továhbképzése altisztek és r. o. n. s. havidíjasoknak 
Kikérdezéseknél eljárás 
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412 
414 
164 
578 
578 
178 
178 
208 

Kikérdezés összebeszélés gvanúja esetében 
Kikötése a lovaknak istállóban . 
Kimaradási engedélyjeggyel való ellátás 
Kimaradási engedély szabályozása 
Kimaradás iskóláknál és tanfolyamoknál 
Kimaradás takarodón túl • 
Kimenő. ruházat viselése általában 

"KiméleV' alatt fegyverhasználatnál 'mit értünk . 
KirenClelése a- szaK<iszparancsnoknak a szárnyparancsnok által 
Kisebbségi nyelv elsajatítása. • • 
Kiszolgáltatásra való kényszerítés • 
Kiváló nyomozók kirendelése . . • • • . 
'Kívanatra üldözendő bűncselekmények nyomozása 
Kivándorlási nyomtatványok örizetbevétele 
Kivezénylés idejének közlése a járőrrel . . . 
Kivezényelt járőr létszámának megállapítása 
Kivizsgálása a büntetendő cselekményeknek 
Kivizsgálás a szakaszparancsnok által 
Kivizsgálás célja 
Kivizsgálás elrendelése . 
Kivizsgalás megejtésének helye 
Kivizsgálas megKezdésének határidsde 
Kivizsgalás mellozése . 
Kivizsgálásnál a kikérdezés helye . 
Kivizsgálásrol jelentéstétel . 
Kivizsgálás - tárgyilagosságáért felelösség 
Kivizsgá1ni azonnal mit kell . 
Komill való fogolykísérésnél fel~ és leszállás szabályozása 
Korcsmák, le0ujok és nyilvános helyiségek ellenörzése 
Korcsmák és, csapszékek látogatása . 
Kóbor cigányokkal való eljárás . 
Korlátlan kimaradás . '. . 
Kórházak látogatása az osztályparancsnok által. . . . . . 
Kórházba való átadások bejelenté2e. az osztályparancsnoksághoz 
Kórházba való beutalása a csendőr egyém,kne]{ 
Könyvek bevonása papírral . . . 
Könyvek, csendörségről Írtak, terjesztése . 
Körözés ." ..... . 
"Köteles" ,kifejezés ,értelme, a fegyverhasZUálatnál 
Kötelezök és megújításuk . 
Kötelező tisztek részére.. ..... 
Közbee~.ö parancsnokságok véleménye a részletes jelentésen 
Közbiztonsági szolgálatban a járőrök fegyverzete . 
Köz~enjárás igénybevételének tilalma. ..... . 
Közbiztonsági szolgálat bejelentése és nyilvántartása a szakasz-

parancsnok részére . .. ..... 
Közbiztonsági szolgálat ellátá2.ára kik hivatottak 
Közbiztonsági szolgálat tagozódása. . . . . 
Közbiztonsági szolgálat teljesit-és'e pisztollyal. . . . . . 
Közbiztonsági szolgálat teljes1tése saját kezdeményezésre és fel-

hívásra. , . ......... . 
Közbiztonsági ténykedésre kik adhatnak utasitást . 
Középiskola végzéséhez engedély . . . . . . . . . . . . . 
Közfeltliné2.t keltő bűncsel~kmények nyomozásán kiváló nyomozók 

is kirendelhetök . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
KözgazdálkodásOk ellenőrzése a szárnyparancsnok által . 
Közgazdálkodásokban étkezése tiszfeknek és polgári tisztviselöknek 
Közgazdálkodás vezetése és ellenőrzése . 
Közhivatalban állók elfogása . . . . . . 
Közh,ivatalnokokkal szemben tiszteletadás. . . . . . . . '. . 
Közlekedési eszközök igénybevétele szolgálati utasltások alkalmával 
Közös asztal fiókjának tartalma . . . " . . . . . . '. . . 
K~zpont~ gazdasági hivatal alárendeltseg.e, szervezete és feladata. 
Kozpontl szervek . . . . . . . . . . . . '. . . . . . 
Központi vezetés szervei 
Kö-iségekben hol menetel a járőr 
Községekben megjelenése a' szárnyparancsnoknak 
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100 
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38 
34 
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Községek és nagyobb bázcsoportok lovon nem portyázhatók 
Községek portyázási idejének kisz~mítása . . . ; 
"Községen kívül vezető mellékutak" meghatározása 
Községi elöljáróság igénybevétele fogolyőrzés esetében 
Köz.::,égi' elöljáróság mikor nyomozhat 
Közszolgálati célú tárgyak visszahagyása . 
Közüzemek és gyárűzemek ellenőrzése sztrájk esetében 
Közveszély színhelyén rend fenntartása 
"Közvetlen támadás" értelme 
Kulcsok visszahagyása 
Küldönc-alUió.zt kirendelése 
Küldöncszolgálat 
Külföldi egyén érkezéséről értesítés 
Külföldiek bejelentése szállás és munkaadók által 
Külföldiek e.lfogása, 
Külföldiekkel szemben eljárás kihágás ,esetében . 
Külföldiekről tudakozó lap bekü1dése . 
Külföldiek útlevelének és személyazonosságának igazolása 
Külföldi ellenőrzése 
Külföldi· hatóságok felhívása politikai vagy katonai bűncselekmény 

nyO,mozásának foganatosítására . 
Külföldi hatóságoktól érkezett elfogató parancsok foganatositása 
Külföldi távozása más hatósági területre . 
Különítmények és őrsök száma osztályonként és azok felállítása 
Különítmények parancsnoki viszonyai ' 
Különítményparancsnok kötelességei . 
Különleges alkalmazásra kiválasztás.a a tisztelmek 
"Különleges utasítás őrsö1~ és különítmények részére" 
Különös események tárgyalása a szolgálati lapon 
Külső "megjel.enés és magaviselet 

L 
Lakatlan tereptárgyak portyázása és járőrök ellenőrzése 
Lakások kiutalása 
Laktanya-címtábla kifüggesztése 
Laktanya~ és szállásszemle 
Laktanya kibérlése 
Laktanya megvizsgálása 
Laktanyaparancsnok rendszabályai 
Laktanyarend betartása 
Laktanyarend ellenőrzése . 
Laktanyarendért 'felelősség 
Laktanyaszemle éjjel 
Laktanyaügyeleti szolgálat 
Laktanyába belépő nem csendőregyének fogadása 
Laktanyában bűnjeleket megőrizni nem szabad . 
Laktanyában idegeneknek szállás . 
Laktanyában nyomozás . , 
Laktanyában elhelyezése és étkezése tiszteknek és polgári tisztvise-

lőknek 
Laktanyában tartott pihenő alatt a puskát ki kell üríteni . 
Laktanyák elhagyása és visszatérés jelentése 
Laktanyán kívüli lakhatás szabályozása 
Lábbeliek elhelyezése 
Lábnyomok lemintázása 
Lámpa alkalmazása istállókban 
Lázmérő beszerzése 
Lebújok, korcsmák és nyilvános helyiségek ellenőrzése 
"Lefegyverzésre' más mód" a gáz. 
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130 
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129 
288 
182. 
114 
148 
420 
165 
194 
361 
338 

Legénységi szoba berendezése .' . 
Legénység kiegészítése és a felvétel feltételei 
Legénység kötelezője . . '. . . . . 
Legénység ~an~.viszonya a honvédséggel . . . . . . . 
Leg~nys~grol buntetési jegyzőkönyvi kivonat felterjesztése 
Legenyseg személyi ügyeinek kezelése (szabadság nősülés 

tetés stb.) . . . . . . . . . '.' 
Leleményesség a nyomozásnál . . . . . . 
"Le nem teszi" fogalma a fegyverhasználatnál 
Lepedők váltása . 
Les előirása, ideje 'és' heiy~ . . . . . . . 
Les eredményének jelentése 
Les folyamán tettenérés , , . 
Les kedvezőtlen időjárás esetében 
Les megtartásának módja. . .. . . . . , 
Les tartama alatt járőr tagjainak viselkedése . 
Letelepedett magyar honosok és idegenforgalom ellenőrzése 
Levelek lefoglalása iránt intézkedés . 
Légi jármüvek őrzése . - . . , 
Létszáma az őrsöknek , . . . 
Létszám megállapítás a kerületi parancsnok által 
Lobogó (nemzeti) használatánah: szabályai . 
Lovaglá~ban való kiképzés és továbbképzés . 
Lovak apolása . . . . . . . . . . . . 
Lovak kikötése istállókban , .. 
Lovas alo.g~.tályparanCSnOl{Ság~k' aúr~nd~l~ég·i viszonyai 
Lovascsendor szolgálatba vezénylése O'yalog . 
Lovas járőrök tiszteletadása . . . ~ . . . 
Lovon kö~sé?ek és ná~yobb .,házcsoportok nem portyázhatók 
Lovon telJ:sltett szolgalat kozben etetés, itatás és pIhenő 
Lovon valo fogolykíséret . . . . . . . , 
Lovon való kivezénylése a gyalog legénységnek 
Lovon való portyázás . . . . . 
Lovon való portyázás nehéz terepen 
Lovon való szolg'álatteljesítés " 
Lóállások karbantartása . . . . 
Lóállások nagysága és elválasztása 
Lóápoló kioktatl;\sa , 
Lónévtábla elhelyezése . 
L~szájko~ái alkalmazása 
Loszerszam és nyergek elhelyezése 
Lótakarmány elhelyezése . . . 
L?fegyver beszolgáltatási módja . , . . . . 
L?,fegyver használata mikor indokolt. . . . . 
Lofegyver ürítése laktanyában tartott pihenő 'alatt 
L?~egyver megtöltésének módja . . . . 
Lofegyver tartása és lövöld.özés laktanyában 
Lőni célzás nélkül -' levegőbe - tilos. . 
Lőszer gondozása . 
Lőszer meg·őrzése 

Magatartás a pihenők alatt 
Magatartás általában 
Magatartás szolgálatban . . 
Magaviselet. és külső megjelenés 
Magán egyének oltalmi kísérete 
Magánélet . . . 
Magánhelyiségbe való belépés 
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Magánindí'tvány: elkésése.' elévülés ~setében való nyomozás 
Magi4lindítvány:hiányában nyomozás folytatása 
Magáninditya~yra jogos~ilt al,att k~t 'kell érteni 
Magánindítványra történö nyomozás 
Magáninditvány visszavonása 
Magánlakásokaf, megvizsgaini nem szabad 
Magánládák elhelyezése és megvizsgál~sa 

. Magánszemély által elfogottal eljárás 
Magántermészetű ügyeket nem nyomozhat a csendőr 
Magánvád 
Magánvállalatnál alkalmazottak elfogása 
Magánv:állalatok részére oltalmi kíséret é~ szállitmányfedezet 
Markotányosok árusitása a laktanyában 
"Másnak" kifejezés értelme fegyvérhasználatnál 
"Másként inegtörhetö" fogalma 
Megbeszélések tart'ása tiszti parancsnokok által . 
Megbeszélések tárgya 
Megbetegedett fogoly őrzése ..,..... 
Megbetegedett vagy menetképtelenné vált fogollyal való eljárás 
Megbetegedések, bejelentése . . . • 
Megdícsérések a kerületi parancsnokok által 
Megelőző szolgálat' általában 
Megelőző szolgálat eredménye 
Megelőző szolgálat eredményessége mitől függ 
Megelőző szolgá:lat foganatositása . 
Megelőző szolgálat sikere mitől függ 
Megerősítése az őrsöknek idfiglenesen 
Megfigyelés értelme és célja. . . . 
Megfigyelés teljesítéSi módja 
Meglepések a szakaszparancsnok által 
Meglept) szemle 
Megszállása a tiszteknek az örsökön 
Megszólitása polgári személyeknek • 
Megszökött fogoly kézrekerítése esetében eljárás 
Megszüntetése, felállítása és áthelyezése csendőralakulatoknak 
Megtöltése a puskának szolgálatban. . . . . . . • . . 
Megvesztegethetetlenség 
"Mcgvédelmezés" értelme fegyvei'használatkor 
Mellékfoglalkozás üzése 
"Menekülés értelme" 
Menetképtelenné vált vagy m'egbetegedett fogollyal való eljárás 
Menetütem szabályozása és a portyázás módja . 
Menni vonakodó fogoly kényszerítése továbbmenésre' 
Menteimi jog meghatározása 
Menteimi jogot élvezők elfogása . 
Menteimi jogot élvezökkel eljárás . 
'Menteimi jogo.t élvező' tanu kihallgatása 
Mentesek a tanuzás kötelezettsége alól 
Méregnek mint bünjelnek beszolgáltatása 
Minisztereknél való jelentkezés . 
Mintapatkó hol tartandó • 
Mintavételi jelentés kiállítása . :t • 
Mozgófényképüzemel{ ellenőrzése 
Mozgó vonatok razziaszerü átvizsgálása 
Mulatozni a' laktanyában tilos' . 
Muiatságok és mozgófényképüzemek felügyelése 
Mulatságok, ünnepélyek rendezése 
Munka- és szállásadó a külföldi bejelentésére köteles 
Munkaideje az irodai szolgálatra beosztott csendőröknek . 
Munkás~, ipartelepek és gazdasági munkások ellenőrzése . 
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155 
449 
372 
384 
127 
367 

76 
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Munkasmozgalmak ~egfigyelése 
MnnkáC!o.kkal szemben magatartás. . • 
Milk:ödé~i teriiIetbe kivétE"lesen bevonás -. 
J\fillr({A~"li terillflte ft csenctőrsee'nek . .. .. 
Müködési terület határa a csendőrség és a rendőrség részére 
Művészi (nyilvános) szereplp-sp a tiszteknek 

N 
Nagyobb kiter,iedésü őrsöl\: megjelölése 
Napi paranc.sok 
Napirend . 
Napos csendőr jelvényei 
Napos és ügyeleti szolgáhtt 
Naposok és ügyeletesek'felváltása ~ 
Nanosok és ügyeletesek kötelmei '. 
Nanosok kötelrnei lovas' örsökön . 
Nehéz terenen való portyázás lovon 
Nemi beteg'sé~ esetében a nőszemély TnE'gn'evezése 
Nl?mzeti kisebbség-ek nvelvének elsaiátitása 
Nemzeti loboqó haBználatának szab~Jvat ~ 
Nemzet'kö7.i hilncselekménvek felsorolá,~a 
Nemzetlt:ö?:i bHn<':selekményekről jf'lentés 
Nemzetközi büntettesek megjelölése 
Nemzetközi büntettesek nyilvántartása 
Népg-yüléSek felügyelése 
1'JP:nO'vülése~ mikor oszIathaV"lk fel 
Néptömeg elleni fegyverhasználat . 
Néptömegek elleni fellépés 
Néptömeg fogalma 
Névtáblácska mérete és alkalmazásának módja 
Nők ruháinak átvizsgá1ása 
Nősők családtagjai hol nem tartózkodhatnal{ . 
Nősök felelőssége alaktanyarendért . . . . . 
Nős6knél a laktanyában megszállóknak engedély 
Nősülés .... . . . . . . 
Nősülési engedély megadása a kerületi parancsnok által 
Nőtlen csendőrök felmentése a laktanyában való lakás kötelezett-

sége alól 
Nyáron (nagy melegben) való öltözködés 
Nyergek és lószerszám elhelyezése 
"Nyilatkozat" magánindítványra üldözendő büncselekmény esetében 
Nyilvános helyekbe való belépés szolgálatban " 
Nyilvános helyiségekben a járőr nem tartózkodhatik . 
Nyilvános helyiségek és lebújok ellenőrzése . 
Nyilvános mulatságok és mo'zgófényképüzemek felügyelése. 
Nyilvános mulatságok, ünnepélyek stb. rendezése . 
Nyilvános (müvészi) szereplése a· tiszteknek • 
Nyilvántartandók a csendöl'ség által . . . 
Nyilvántartása kiderítetlen bünesete~k az örsökön 
Nyomatékos fellépés 
Nyomatékos rendszabályok kilátásba helyezése . 
Nyomozati bejelentés 
Nyomozati cselekmények vasár- és ünnepnapokon 
Nyomozás abbahagyása ' 
Nyomozásba rendöri hatósági' tag beavatkozhatik 
Nyomozás célja bünügyekben . 
Nyomozás eredményéröl felj~gyzé$ 
Nyomozás felületességét meg ~ell ~orolni 
NyomozáS folytatása magánindítvány hiányában 
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Nyomozás gyakorlati kivitele . '_O • " • • . '. • • • • • • 

Nyomozás, ha a cselekiné,uy hivatalból vagy magánindítványra való 
üldözése kétséges . . ~ . . . . . • . . 

Nyomozás hivatalból ••......... 
Nyomozáshoz kiváléi nyomozócsendőr kirendelése . 
Nyomozás kiterjesztése az egész ország területére . 
Nyomozás költségeit a kincstár viseli . . . . . 
Nyomozás magáninditvánvra .... 
Nyomozás megindítása több irányban 
Nyomozás megkezdésének ideje 
Nyomozások alatt kipuhatolandó adatok 
Nyomozások elrendelése . . . " . . 
Nyomozásoknál a rendőri hatósági tag jelenléte . 
Nyomozásoknál tp.rmeti illetékesség 
Nyomozás élrskörlet terüIetén kívül 
Nyomozás rendőrséggel • . . 
Nyomozásról általában . . . 
Nyomozás sikerének fő kelléke 
Nyomozás sürgös megejtése . 
Nyomozás tervszerfisége 
Nyomozás tovább folytatásához foglyok kikérése 
Nyomo7.ás újrafelvétele . . . . . . . . . . . . 
Nyomozó alakulatok által rendkívüli esetek bejelentése 
Nyomozó cselekmények elrendelése a sznvpk által. . 
Nyomozó cselekeményeket kik teljesitenek . 
Nyomozó cselekménvek. hatóságok és bíróságo};, döntéséig 
Nyomozó csendőr célja . ......... . 
Nyomozó szervekkel együttmüködése a sznypk.-nak . . . . . 
Nyomtatványok és képes ábrázolások terjeszb~sének ellenőrzése . 
Nyomtatványok, iratok stb, őrizetbe vétele hazkutatások alkalmával 

O,Ö 
Oktatús ideje ~ . . . . . . . . 
Oktatás ellenörzések alkalmával. . . . . 
Oktatási órák felszámítása . . . . 
Oktató és figyelmeztető parancsokat a sznypk. nem adhat ki . 
Oktató parancsok kiadása a kerületi parancsnok által . . . 
Oktató paranc,!{nok kiadása -az osztályprancsnok által 
Oktató s~gédszemélyzet kiképzése az iskoláknál . . 
Oltalmi h!iséretp magánegyfineknek 
Oltalmi kíséret magánvállalatok részére 
Országgyülési képviselő menteImi joga . 
Országgyülés tagjainak törvényhozói müködése " 
"Ország határán" és az "ország határ mentén" kifejezés meg-

határozása ...•.... . . . . 
Orszá.ghatár átIépésének szabályozása . . . 
Országhatáron átmenekült tettesek nyomozása 
Országhatáron fegyverhasználat . . . • 
Országhatárt üldözés közben átlépni tilos . 
Országos bűnügyi nyilvántartó hivatal . . 
Ország területére a nyomozás kiterjesztése 
Orvhalászokkal szemben való eljárás. . . 
Orvos hiányában eljárás 
Orvosi bizonyítvány b~terjesztése megbetegedéseknél 
OrVosi vizsgálatok (időszaki). .•.... 
Orvosi vizsgálat a testi sértésnél . . . . . . . . 
Orvosi vizsgálati könyv . . . . . . . . 
Orvvadászok és tiltott időben vadászó egvénekkel eljárás 
Osztpk érintkezése katonai és polgári hatóságokkal . '. 
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Osztpk feladatai és jogai . . . . . . • . . . 
Osztpk felelőssége a kiképzés, rend' és fegyelemért. 
Osztpk gazdászatkezelési te~nivalói • . . . . .' 
Osztpk helyettesítése. . • • • • • • • . • • 
Osztpk kötelességei lovasörsökkel szemben. . . . 
Osztpk nyomozásokhoz kiváló nyomozókat rendelhet ki . 
Osztpkságok megjelölése . . . .. . 
Osztálysegédtiszt fenyítő hatalma. . 
Osztálysegédtiszt sz'abadságolási' joga 
öltözete a csendőrségnek általában . 
öltözet és felszere!'és szolgálatban. . 
öltözködése a csendőr alakulatoknak . 
öltözködés nyáron (nagy melegben) . 
öltözködés szabálytalan voltáért felelősségre vonás. 
öltözködés szolgálatban. . . . . . . . . 
önképzés és hivatásbeli kötelmek. . . . . 
önképzés ellenőrzése. . . • . . . . .". 
őrhelyen álló csendőr fegyverhasználati joga . 
őrizetbe vett tárgyak átvétele 
öri·zetbe vett tárgyak beszolgáltatása 
őrizetbe vett tárgyak 'csomagolása -. . 
őrizetbe vett tárgyakról jegyzék . . 
őrizetbe vett vagy elfogott egyéneket heil kell őrizni . 
őrizetbe vétel és elővezetés . • 
őrjárati .beosztás kezelése . . • . . . . . . . . 
őrjárati _ beosztás szerkeszté~e . . . . . . . . . 
őrjáratok összeáUításának célja. . . . . . . . . 
örjáratok portyázásánál egyöntetüség nem követelhető 
örjáratok számozása, jelzése és JÓVáhagyása 
örjáraton ,kerékpáron po,rtyázni tilos. .'. . . . 
örjárat útvonal hosszának és idejének megállapítása 
őrkíséret idejének meghatározása. . " . 
örsállomás elfoglalása esetében őrsparancsnok kötelessége 
örs~ és szárIiyparancsnok intézkedései rendkívüli esetekben 
örsiroda díszítése . . . . . . 
örskörlet elhagyása a járőr által . 
örskörlet fogalma. . . . . . . 
"őrskörlet leírás" vezetése '. 
örskörlet területén kívül való nyomozás. 
örskörlet területi megjelölése., . . . . 
örs nem "zárt csendőrségi alakulat jj

• • 

. örsök alárendeltség! viszonyai. . .. . . . . . . . . . . 
örsök állambiztonsági felderítő tevékenységének szemmel tartása 
örsök és kü1önltmények száma és felállítása . 
őrsök feladata, neme, létszáma és parancsnoka 
őrsök ideiglenes megerősítése . . 
örsökkel a fogoly átadási Helyének közlése 
őrsök megjelölése . . . . . . . 
örsökön való' ápolása betegeknek .. 
örsparancsnok alárendeltsége \; 
öpk eljárása elfogott és elövezetett egy,énekkel szemben 
őrparancsnok érintkezése hatósági főnökökkel 
öpk fontosabb szolgálati -tennivalói . '. . ": 
öpk helyettes felelőssége és alárendeltsége 
öpk helyettes kinevezése • . . • . • . 
öpk jelentkezése szemle alkalmá val 
öpk jelentkezése ti.szteknél . . • . . . 
öpk kinevezése. elmozdítása és felfüggesztése 
öpk helyettes kötelességei . I. • • • • 

öpk helyettes mikor köteles átvenni az őrsöt . 
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öpk helyettes részére határ<?z'ványok . • . . 568 
öpk állásra való kinevezés . . •• ••.... 630 
(jpk kötelességei aláréndeltjeiver szemben .... 574 
Opk kötelességei' a . szolgálát végrenajtás'a es 'vezetese körül 573 
öpk kötlesséa"ei és felelőssége . . . ~, • . . . . . 570 
öpk magatartása és kötelességei ~at6S'~go~kal szemben 572 
öpk magatartása szolgálaton e kívül • • . .' 576 
öpk részére határozv?-llyok . ~ . . . . . 570 
öpk véleményének beszerzése a .szJ:?YPk. által 600 
örsre való megérkezés és elindulás igazolása 264 
örszolgálatban levőnek a csendórt mikor kell teltinteni 69 
örszolgálatban lévének kit kell tekinteni. .•• 69 
őszInteség ,elöljárókhoz . . . • 71 
összebeszélés gyanúja esetében kikérdezés 414 
összpontosítás •• ' .'. . o,....,.'.' 215 
összpontosítás alkalm~val való öltözködés . 202 
összpontosítás elrendelése az örsökről . • . 215 
összpontosítás elrendelésére jogosítottak 216 
összpontosítás esetében sznypk, megjelenése 605 
összpontosítás szabályozása 246 
összpontosításhoz t'iszt kivezénylése 217' 
?sszpontisítások bejelentésp. 218 

p 
Panasz polgári egyénekkel szembep, ha a csendört megsértik 108 
Panaszok kivizsgálása . . . . . . • . • . . 108 
Parancskönyv vezetése o........ 181 
Paranc'snok és helyettesi viszonyok az őrsökön . . 53 
Parancsnok és segédtiszt jelentkezése szemle alkalmával 173. 
Parancsnoklás több járőr egyesülésénél .. '_'" 274 
"Partunkon vagy annak közelében" kifejezés meghatározása 345 
Pártfogás ig-6nybevételének tilalma . • . . , • . . . 87 
Pártatlanság ..........~. .•.. 72 
pecsétnyomó és zsebóra viselése szolgálatban. . . . . . 205 
Pénzbüntetést helyettesítő szabadságvesztéssel büntetettnek előv("~ 

zetésénél való eljárás 320 
Pénz mint ,bünjel beszolgáltatása 449 
Pénztárasztal fiókjának tartalma 156 
Pé'n'zügyörség ,ellen nyomozás 406 
Pihenő a laktanyában . 288 
Pihenő, etetés, itatás lovon teljesített szolgálat esetében 276 
Pihenőhelyek elhagyása és magatartás a pihenő alaH 288 
Pihenő ideje alatt lőfegyver ürítése a laktanyában . . ,,203, 288 
Pihenők ••.•.•. _o. _. '. -. .• • • • • 287, 
Pihenők ,egész éjszakára . . • . ,.' . • . . . 289 
Pipaállványok elhelyezése . ,-. ". r '. • ", .• .• • 149 
Pisztollyal teljesítése a közbiztonsági- szolgálatnak 204· 
Polcos fegyver- és köpenyfogas, málházása . . . 146 
Polgári alkalmazottakkal szemben fegyelmi eljárás 229 
Polgári egyének részéről tett feljelentések elintézése 228 
Polgári és katonai hatóságok~al érintkezése a szárnyparancsnok-

ságnak • . • • • • • • • • • . • . 595 
Polgári hatóságokkal való írásbeli érintkez.és. . 10 
Polgári kórházba való beutalása -a csendőröknek 199 
Polgári őrök igénybevétele foglyok őrzésénél . 559 
Polgári peres ügyekben eljárás. . . • • • • 109 
Polgári per útjára tartozó panaszoknál eljárás . 404 
Polgári ruha viselése általában. , ~ , • • . . . . .2l0 
Polgári tisztviselők étkezése és elhelyezése a laktanyában 129 

-403 

Polgári vagy ~tonai hatóságok hivatalos iratainak őrizetbevételé_ 
nel való eljárás . • • • • . 

Pont 

Politizálni· nem szabad". o·.'. >. . • • 
Portyázá:s "félbeszakitása ," . . '.. .. • . 
Portyázás 'gyakoriságának _ célja • • • . 
Portyázási idő kiszámítása a községeknél 
Portyázás lovon. • . . . . .' . 
;Portyázás lovon nehéz terepen. . 
Portyázás menetüteme . .'. . • . . . . . 
Portyázás szabályozása éjjeli' időben nehéz és járatlan terepen 
Portyázni hogyan lehet. ... . . ... . . . . . • . . 
Portyázó járőrök eljárása, magatartása és felelőssége. . . 
Postahivataloknál stb. levő gyanús küldemények őrizetbevétele 
Pótmagánvádló alatt ki kell érteni-. .• . . . . . . . . . 
Pótnyomozás őrs- és szakaszparancsnok által . • . . . • 
Próbacsendőrök véglegesitésére javaslat. . . . . . . . . 
Próbaszolgálati idő . . . . . . . . . . . . . . . . 
Protekció igénybevételének tilalma. . . . . . -. . . . . 
Puskának szolgálatban hány tölténnyel ,kell megtöltve lennie . 
Puska ürítése a' laktanyaban tartott pihenő alatt '. • . . . 203, 

R 
Rajzfüzetek átvizsgálása a szakaszparancsnok áltaJ. "" 
Rangosztályba nem sorolt havidijasoknak alkalmazása irodai szol-

gálatra . . . . '. . . . . . . . . • . . . . . . , 
Rangosztályba nem sorolt havidíjasok eltávolítása. . . , . . . 
Rangosztályba nem sorolt havidíjasok és altisztek elméleti és O"ya_ 

korlati kiképzése', továbbképzése'. . . . . , . . . . ~. . 
Rangosztályba nem sorolt havidíjasok kiképzése és továbbképzése . 
Rangosztályba nem sorolt havidíjasok rangsorolása . .. . . . . 
Rangviszony a honvédséggel szemben . . . . . . 
Razzia (átkutatás) célja . . . . . . . . . . . . 
Rádió adó-, vevő- és megfigyelő szolgálatot. örszolgálatnak kell 

tekinteni . . . . . . . . . . . 
Rágalmazása a testületnek . . . 
"Rá-kiáltás" 'értelme . . . . . . . . 
Rendfenntartás a közveszély színhelyén 
Rendkivüli esetek bejelentése . '. .'. . . 
Rendkivüli esetek bejelentésének tartalma , 
Rendkívüli esetek bejelentési módja . . • . . . . " . 
R~ndkívüli eseteknél őrs- -és szárnyparancsnok intézkedése. . . . 
Rendőri felügyelet alatt álló egyének és szokásos büntettesek ellen-

őrzése . . . . . . . . .'... . . . 
"Rendőri felügyelet" alatt kik állanak . . . 
Rendőri hatóságok . . . • . . . . . . 
Rendőrhatósági ,tag jelenléte nyomozásoknál . 
Rendőri közegeknek kiket Ikell tekinteni o.. 
Rendőrségi hatóság tájékoztatása fontosabb esetekről. . . . 
Rendőrségi hatóság vezetőjének beavatkozása a nyomozásba . 
Rendőrkapitánynak tiszteletadás .. . . . . . . 
Rendőrség. ellen nyomozás . . . • . . . . . • . . . 
'Rendőrség felhívási joga • . . . . . • . . . . . . . 
Rendőrség és csendőrség működéSi területének határa _. . • 
Rendőrséggel a fogoly ,átadásának helyét mikor kell közölni . 
Rendőrséggel való összmüködés nyomozásoknal. . • . . . 
Rendőrség működési területén karhatalom alkalmazása. . . . 
Rendőrségnek és főszolgabírónak .fogalmazványok beterjesztése -. 
Rendőrség területén . elfogott átadása . . • . . . . . 
Rendőrség területén elkövetett bűncselekmények esetében mikor 

nyomozhat a csendőrség . . . . ., . '. . . • • 
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Rendszeresített létszámon felül való ve~énylés 
Repülőgépek" őrzése 
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62 
64 
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225 
Repülőtéri csendörkülönitmények 
Részletes jelentés • 
Részletes jelentést a fegyverhasznalatról hov'á kell felterjeszteni . 
Részletes jelentéseken közbeesö parancsnokságok véleménye 
Részletes jelentést mikor kell a kerületi parancsnoksághoz felter-

346 
226 

jeszteni 
Riadóintézkedés (terv) 
Robbanó anyagokkal eljárás 
Romlandó tárgyakat hová kell beszolgáltatni 
"Rovott előéletü" alatt kit kell érteni. 
~uhafogason mit szabad tartani 
Ruhaállvány .berendezése 
Ruha- és irományszekrény málházasa 
Ruhaszekrény málházasa 
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Ruházat, felszerelés és fegyverzet megvizsgálása az örsparancs~ 

nok által 211 
Ruházat gondozása 146 

s 
Saját kezdeményezésböl elfogt=!tt egyénekröl tényvázlat szerkesztése 
Saját kezdeményezésből karliátalom kirendelése 
Saját kezdeményezésből nem teljesíthető szolgálat . 
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Saj tótermékben megsértése a csendörségnek 
Sebkötözö csomagok helye . 
Segédmunkások kötelességei és, tennivalói . 
Segédoktatók tennivalói az iskoláknál . 
Segédszervei a kerületi parancsnokságoknak 
Segédtisztek által engedélyezhető szabadság 
Segedtisztek fenyítő joga 
Segédtisztek jogai és kötelességei 
Segélynyújtás közveszélyben . 
Sértett alatt kit kell érteni • 
Sértettek, tanuk és gyanúsítottak szembesítése 
Sértett és tanuk kikérdezése . 
Sérthetetlenség mentel.mi jognál 
"Súlyosan veszélyeztető támadás" értelme 
Súlyosbító körülmények megállapítása 
Sürgős esetekben a csendőrség közvetlenül igénybe vehető 
Szabadonbocsátása az elfogottnak . 
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Szabactság engedélyezése a Kerlileti parancsnok által 
Szabadság engedélyezése a szárnyparancsnok által . 
Szabadság engedélyezése a segéatlsztek által . 
Szabadság engedélyezése az iskolaparancsnok által 
Szabadság engeaelyezése az osztályparancsnok által 
Szabályok, törvények és parancsok stb. oktatása • 
Szabálytalan öltözködésért felelőssegrevonás . 
Szanalyzatszerkesztő és tanulmányI !bizottság 
Szakaszparancsnok a nyomozás késedelmességének okát meg-

állapítja 
Szakpk a 4arcoló csapatnál 
'Szakkp. által foganatosítható kivizsgálás 
Szakp. által való használata a kerekpárnak 
Szakp. ellenőrzö szolgálata 
Szakp. fegyverzete szolgálatban . 
Szakp. helyettesítése 
Szakp. feladata 
Szakp. kirendelése a szárnyparancsnok által 
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Szakp. kötelessége közbiztonsági zavarok esetén 
Szakp. sürgős szolgálatba indulása ~ . . . . . 
Szakp. megbízása szárnyparancsnok helyettesítésével 
Szakp. feljegyzései és ezekkel való eljárás . . • . 
Szakp. községekben való megjelenése . . . 
Szakp. rangja, elhelyezése, megjelölése és alárendeltsége 
Szakp. szabadságot engedélyezhet . 
Szakp: személyi és helyi ismeretei 
Szakp. szemle tevékenysége. . ; 
Szakp. véleményének meghallgatása a szárnypk. által 
Seakácsnő elhelyezése a. laktanyában 
Szakismeretek bövítése . . . . . . 
Szakkönyvek, folyóiratok, szépirodalmi müvek elhelyezése 
Szalmazsákok tömése 
Szájkosár lovak részére 
Szállás- és munkaadó a külföldieket bejelenteni köteles 
Szállás idegeneknek a laktanyában 
Szállás illetékszerüsége . . 
Szállás tisztviselöknek és tiszteknek a laktanyában 
Szállásjegyzék a laktanyabeliekröl 
Szállítmányfedezetek igénybevétele . 
SzáUítmányfedezetek kötelmei 

.. Szállítmányfedezet magánvállalat részére . . . 
Szárny- és őrsparancsnok intézkedései rendkivüli eseteknél 
Szárnypk. a harcoló csapatnál .. .... 
Szárnypk a közg~zdálkodásokat ellenőrizni köteles 
Szárnypk a szakpk és az őpk véleményét hallgassa meg 
Sznykp állomáshelyét mikor hagyhatja el . 
Szilypk által ellenőrzése a felhívásoknak . . . 
Sznypk által felülvizsgálása a fogalmazványoknak . . 
Sznypk által javaslattétel örslétszám megváltoztatásara 
Sznypk által nyomozó cselekmények elrendelése 
Sznypk által való ellenőrzése a járöröknek . 
Sznypk által való kirendelése a szakaszparancsnoknak vagy a szol-

gálatvezetőnek 

Sznyplt együttmüködése a nyomozó szervekkel 
Sznypk ellátása térképpel . . . . 
Sznypk felelőssége a közbiztonsági szolgálatért 
Sznypk felelőssége a legénység magatartásáért ..... . 
Sznypk figyelmeztetö és oktató parancsot kiadni nem jogosított . 
Szp.ypk gazdászatkezelési ügykbdése . . . . 
Sznypk helyettesitésével megbízása a szakaszparancsnoknak 
Sznypk helyettes tennivalói 
Sznypk helyi és szomélyi ismerete . 
Sznypk kötelessége összpontosícás esetében 
Sznypk kótelessege és !elactata . 
SznypK megJelenese a kózsegekben ... 
Sznypk nyoulozásOkhoz kivalO nyomozókat kirendelhet 
Sznypks'ágok megjelölése 
SznypK s~emélyes érintkezése katonai és polgári hatóságokkal 
Szárny szolgálatvezetöjének felaaata 
Szárny tagozódása 
SzeKrenykulcs őrzése • 
Szembesítése gyanúsítottaknak, tanuknak és sértetteknek 
Személyazonossag igazolása 
Személyes ismeretség vagy életmód miatt áthelyezés 
Személyes mentességet kIk élveznek . 
"Személyes szabadságot veszélyeztető támadás" . 
Személymotozásnál szem előtt tartandó szabályok 
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Személyi és :helyi'. elöjegyzések vezetés~ a szárriy~ és szakaszw 

parancsnok által. . . . .., . .: 
Személyi ismeret alatt' mit "kell érteni.. . 
Személyi szabályok általában . . . . 
Személyi ügyek ,kezelése legénységnél, nősülés, szabadság, elölépte8 

tés stb. . . . . . . . ". . . . 
Személyleírás felvé~ele és tartalma. 
Szem$lymotozás, hely~tt, t~rhelt, rlJháinak át;izsgálása 
Személymótozást ki rendelp.et. e~ ....,. . . . . . 
Szemétlerakás . . . . . . . . . 
Szemle alkalmával, őpk .jelen:tk~zése . . . 
Szemle alkalmával parancsnok ,és .segé(lti~zt ,jel.entkezése 
Szemlék tiszti állomásokon 
Szemlélő f9g~dása _. " 
Szennyes ruházat hol tartható 
Szerelvény gondozasa . .'.' 
Szerencs'étlenSégeknél eljárás. . . . 
SzerVezeti Változás'ok' közlése" a bir'óságo.kkal és hatóságokkal . 
Szerződések felterjesztése'. . '.' . . . . . . 
Szeszes 'italból készlet a laktanyában n~~ tartható 
Szeszes ital élv'ezete·. '. '. -. '. '. ;' ,",: 
Szeszes ital fogyasztása szolgálatban . 
Szépirodalmi "müvek elhelyezése'. " .". 
"Szétoszlatás" fogalma és' elrendelése 
Szétoszlatás szüksége . . . . .. . 
Szigorú készültség' elrendelésére jogosultak 
Szigorú ké'szültség' esetében szükséges intézkedések 
Szobalajstrom . . . . . . . . . 
Szobaparancsnok és felelőssége. '. 
Szobarend " . . . . . . . 
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Szokásos büntettesek és rendőri felügyelet alatt álló egyének 
őrzése . . . . . . . . . . . . 
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"Szokásos büntettes" alatt kit kell "érteni. 
Szolgálatban 'álló csendőr jogai . 
:,Szolgálatban álló" fogalma. . • . . . 
Szolgálatban és, szolgálaton kívül' veló 'fellépés' . 
Szolgálatban. vonat használata . . . . . 
Szolgálatba vezényelt járőr eligazítása,.. . . 
Szolgálatba vezénylése gyalog a lovascsendőröknek 

296, 

Szolgálatból bevonuló járörök jelentkezése és eligazítása 
Szolgálati beosztás a tényleg viselt rendfokozat alapján történik. 
Szolgálati ,ebek alkalmazása általában . . . . '. . . 
Szolgálati ebek kivezénylése. . . . . '," . . . . 
Szolgálati feladatai a csendőr~ és ,őrsparancsnokságnak . 
Szolgálati fellépésnél feltüné,s kerülése. . . . . . . 
Szolgálati fellépésnél magatartás . . _. . . 
Szolgálati "havifjizetek eJlenör;zé§e a s,zá:rnyparancsnok által 
Szolgálati ,havifUzet ve4ietése, . " . " . . . . . . . 
Szolgálati jelek .odaítélése a kerületi pp,rancsnok által. 
Szolgálati .lap kiadás'a a j?,rő.rn,?k .ür~sep. .' " .'. . 
Szolgálati lap nélküli szolgálat. . . . . . . . . 
Szolgálati .lap nél~ül kí,Ve?<ényelt járőr ellenőrzése. . 
Szolgálati ~apok. enen9r:?és~ ~ szárp.ypar,an~sIJ.ok. ál,tal • 
Sz.olgál~tí .lapon h~tql :rp.i( kell ,feljegye.zni.- .... 
SZ9'gálati lapon különös események tárgyalása 
Szolgálati 'lappal való ellátáS. . . . . . 
Szolgálati lap vez'etése' . " . . . . . '. .'.' 
'Szolgálati órák - felszámitása . . . . 
Szo1gálati órá.k' szániának meghatározáSa '282, 
Szolgálát -előírása szü1q3égig. . . . . . 
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Szolgálat megsz'akftás, meghosszab'bftás, útiránytól való eltéré~ tár~ 
gyalása 'a szolgálati lapon • . • 

Szolgálaton kívül való viselkedés .. , • 
SzolgálatvezetŐ (szárny~) feladata • 
Szolgálatvezető (szárny-) kirendelése • 
SZ~lgálat tagozódása. . . • ; . . . . . . • 
Szbké.sben léyö vagy ismeretlen tettes nyomozása . • 
SztráJk eseten gyárépületek és közüzemek ellenőrzése 
Sztrájkoló munkások fokozott megfigyelése . . . '. 
Szuronynak viselése szolgálatban . ,. .. .. . . . • . 
,jSzükségigH való elöfrAsa a szolgálatnak és ellenörz-ésnek 
Születési vagy illetőségi helyen való beosztás. . . . . 

Takarékbetétkönyvek helye 
Ta~armány elhelyezése. . 
Takarodó és ébresztő. . . . 
Takarodón túl való kimaradás 
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Takaró használata . . . . • . ... ,. 
Találmányokkal (csendörségi vonatkozású) eljárás 
falált tá~gyak beszolgáltatása . . . . . . . . . 
Talált vagy ismeretlen származású tárgyakról jegyzék 
Tanfolyamok hallgatóinak kijelölése . . . . . . . . . 
Tanfolyamoknál és iskoláknál kimaradás . . . . . . . 
Tanfolyamok (ideiglenes) parancsnokainak kötelességei és jogai 
Tanu elővezetése meg nem jelenés esetében 
Tanu és sértett kikérdezése. . . . . . 
Tanuk gyanánt kiket nem szabad kikérdezni 
Tanuk kikérdezésének módja és célja • . . . . . . . . 
Tan~.,kik.érdezés területenkívüliség: és személyes mentességet éve~ 

oknel .... '. . • .• .• _. . . . ". 
Tanuk, sértettek és gyanusitottak szembesítése . 
Tanuságtételre senki sem _kötelezhető '. 
Tanuzás kötelezettsége alól kik mentesek 
Tanyai vidéken a portyázás módja • • 
Tartalék bilincs és fűzőlánc hol tartandó 
Tartalék töttények elhelyezés~ . . . . • . . 
Tartaléktölténv karhatalmi szolgálatban . . . 
"Támadással való veszélyes fenyegetés ll értelme . 
Tárgyak kiszolgáltatására való kényszerítés 
Tárgyak őrizetbe vétele .' • • . . . . 
Táskalőszer megőrzése ... 
Távbeszélő ügyeletesek kötelmei 
Távbeszélő ügyeleti szolgálat . . . '. . . . 
Távbeszélő ügyeleti szolgálat kész-ülts'ég esetében 
Távollévö~ éles táskaIőszerenek megőrzése. . . 
Távolsági kimutatások felülbírálása • . . . 
Távolsági kimutatás jóváhagyása. . . . . 
Távolsági kimutatás szerkesztése, összeállitása és módosítás.} 
Temetése a csendőr egyéneknek . '. . . . . 
Temetése honvéd egyéneknek . . . . . . . 
Tereptárgyak portyázása az l)rsparancsnok 'által 
Terhelő R;örülmények megállapítása '. . . . . 
Terhelt védő közremüködésével élhet. . .'. . 
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Terfiletenkívüliség-et élvező személyekkel eljárás 
Termetenkíviilisée;et kik élveznek '. .. '. '. '. .. 
Teriiletenkivüliség-nél lakás sérthetp.tlen 
Területi illetékessége a bíróságoknak . . 
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Területi illetékesség a nyómozásoknál 
Testi épséget veszélyeztető támadás értelme 
Testisértéseknél nyomozás ' 
Tettenérési jutalékokkal való eljárás . 
Tettenérés les folyamán 
Tettenkapás fogalma • 
"Tettlegesen akadályozza" fogalom 
•. Tettleges támadás" értelme 
Tevékenységi kimutatás a föszolgabfrönak 
Tevékenységi napló vezetése . 
Téli idöszak meghatározása 
Tényálladéki elemek megállapítása 
Ténykedések .§zolgálatban 
Ténylefrás szerkesztése jövedéki kihágásokról 
Tényvázlat 
Tényvázlat és feljelentés szerkesztése 
Tényvázlatok szerkeszté~e 
Tényvázlatot hová kell küldeni . 
Térképpel ellátása a szárnyparancsnokoknak 
Tiltott intézkedések 
Tiltott szolgálatok 
Tintaírón használata a bünjegyzék készítésénél . 
Tintaírón használata a szolgálati lapok vezetésénél 
Tisztek által elhagyása az állomáshelynek . 
Tisztek áthelyezése és beosztása . 
Tisztek elfogása járőrök által . 
Tisztek és legénység lovaglásban való kiképzése, továbbképzése 
Tisztek .és tisztviselők elnevezései és jelvényei 
Tisztek feladata a közbiztonsági szolgálatban 
Tisztek fegyverhasználat~· joga . 
rrisztel:t kiképzése . 
Tisztek kinevezése • • . . .. .. 
Tiszteknek kirendelése a kerületi parancsnok által 
Tisztek kötelezője . 
Tisztek megbetegedése . 
Tisztek megszállása és étkezése az őrsőkön 
Tiszteknél jelentkezése az öpk-nak . 
Tisztek nyilvános (müvészi)szereplése .. 
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