
_it . .Goodo!1tok a 21-lk>úwl m!!d•ro rendyédelow WIÍr1 ~ tu....C ·~„-4-,.~ 
kl<n tanulmány egy 'Jogszenté!yben' éltid6s csend6niszt e!gori<lolásainak,tapas~ és 

Jal'asldlainakDsszefoglalása.melyeketji szul6i ház (édesapja tbrvényszél:i elnök),(w.;tvérl>átyja üs.vvéd 
lsui;yészJ, valam1ntsajáté!etpályája(!ogak.adém1a,majdcsend6r·iskolaioktatótiszt)--befolyásoltak. . 

Mm! a SzcmereBertalanM;gyar Rendvédelemtónéneti Tudományos Társaság mllk:öd6 la&Ja, a 
~ors kulonos ajándéka gyanánt koszé>ntom az eltSbb nevez.ett nemes Társaságot.s mmt az 
c:mtgráclóba kényszeritt:lt Magyar Királyi Csend6rök Bajtársi Köz.ös.stgénck k~zponti vezet6j~ hálát 
.:..Jok a J6iste1u1ek,hogy az1E.gyüttmtlködési Megegyezés'ünk keretében nyiltan beszélhetilnk. a 
wat!Yar l<ozbiztonság valósighQ alapokJa fe!atttn kérdéseiról. 

AzL.al. kezdcm,hogy a nmd6rség és a csend&ség szolgálati feladatai lényegében alig 
kulonboztek c:g~1nástól.hisz1 MIIködtsi tc:rUleteiken a személy ts vagyonbiztonság ~eg~dsa.a 
\..oll'end és a béke feruuartása valamint a bUnttt6törvények,a rendeletek ellen vétők ellecu eljárások. 
letolytatása·'·azonos volt Hogy a re~g polgári alapszerve:z.ésb6l indult kí ,mfg a csend6rség 
k.1101\dl\dg szc:rvczc:n tc:stuh:t volt. 1~m változtatott azon az mkmi megitélésen, hogy a huszadik 
::i.l.ái.ad ds6 nc:gyc:débcn európai viszonylatban. mint elismerten legképzettebb k.özbtnonsá&I 
szervmtek szolgálták az omág közrendjét és közbiztonságát. 

Talán valakinek feltunt,hogy a "rendvidelem" kifejezést még oon említettem.. Tettem ezt 
azért.mert az elwult évtizedek rövid lejáratú nemzeti szocialista és félévszázados kommunista jog és 
rendnprásd. után,szolgálati é_veim tiszta emléke nem engedi,hogy ma Magyarországon közbiztonságról 
"t!Y kozrendr61 beszélj ok. ósszehasonHtva a huszadik század ols6 felének rendjével és biztonságával, 
wa a "r..:nd a ldkt: lllindennek•-csak. ajakbiggyesztést és kézlegyintést szül.-Ha pedig nincs rend,-
wmt newlétez6t-- védeni nem lehet 

Kár lthát a rtndvédtlem elemeivel foglalkoull.miel6tt a rend visszaállitása meg.nem törtfol
~én fdbi:ci.ulh..:h:tlen a SzBMRIT. sur..:pe: Bemutatja a mull rendvédtlmét.hogy abból a legjbban 
b<vá!t módsztrtkf elhasznál~val a jöv6f elépulhessen. 

- Mit látok in az amerikai Floridában? -Évek óta 'átképzés • folyik a lakósság bevonásával 
..nnak mogértéslrt,hogy • közbiztonság kö:t.ös érdek,-- s f6Jeg a 'megel6z6'ttvékenységekkel 
kapci.olatban önmaguknak okoznak károkat a nemtör6d6k. - ltt az én utdmban 14 évvel ezelőtt 
mcgkc:zdtük a •nc:igl1borhood watcti•ot (sz.omszédság figyelés),Az utcák be és kijáratánál jel2.6tábla 
f1 gydmc:ztet a figydés1 sz.olgálat ml!kodésére. A figyel6bc:rendezés egyszer1l.modem és a mi 
1..:orzetlinkbtn a négyhónaponkinti Ot órás 'ügyele1• távoltarton minden Mncselekményt A lakósság 
ll<vonásának szukségességét egyszerQ statisztika bizonyítja. Tényként kell vegyük.hogy Floridában 
'~ shonffre (vidéki rend6rség) hatszáznyolcvanhét személy jlll,s azt is tudjuk.hogy az 19-Kl-es 
ivokb<n egy csc:nd6r 511 személy bizionsága felett 6rködött.-EgyszerQ kérdés: Felelhet-< egy ember 
5-<iOO ember jólétéért? Vál as~ Aligha! 

A tinyok ismerett s a lehet6ségek felmérése uún -gondolom -elé!Uztünk a tanulmány 
.iwénekwegválaszolásához: A 21.·lk század moderu rendvéddme alApjal: 

l .JA kö:d>i3tonsáj:I surnkkel EGYÜTTMUKÖDÓ, önérclekéért TENNIKÉSZ, 
ldelős.éteet ÉRZO és V ALLALÓ !okóssq. · 
rendv~~~·.':~::'. ~VÍWllÓ, Sllgorú fegydem alAtt álló, jól lhetdt 

J. )A rendvédtlml ~cli irán)Í tására, eUcnór~ és érdekvédelmére képes és fddós 
felügyeleti hatósáj:. 

l.J-11.-.:A honpolgárok 'bevonása' a közrend és közbiztonság véd<:lméoek hatásosabbá 
létolére már a lt.mninc4S évek rendészeti iskoláinak oktatási tárgya volLAz els6 kisérleti hozzáállások 
eredményoi azonban nem a helyes irányba terelték a kivittlezésLAz igy kialakult 'bizalmi egyének' 
ragaszkodtak a !dtúols nélkiili állagukhoz,-félve,hogy személyük felfedése súrlódásokat vagy éP!"ll 
károsodá.stJele1ucne.--



~--• A •titokzatosJg• ellensűlyoz.ására és a mege16ző szolg~athoz annyira fontos polgári 
·~rtesuléstk' biztosítására 1941 végén Dr.Toldy Arpád csendOr. ales.megma a 'Falu éS a 
k0Lb1ztonság1 ..-c-1rány.:l veket adó utasftását,melyben javasolta a falu ~özigazgatásápak bekapcsolását 
a csendőrség revén az ország vérkeringésébe. 

A következők szerint ki vánta fel világosítani a falu népét a csend&ség szerepér61: 
l .) A falu népe ismerje mej a helybéli 6rs tevékenységét. 
2.)A falulakósságaalkalmaszkodjonaközbizt.onsági viszonyokhoz. 
3. )TEKINTSE MAGÁÉNAK A KÖZBIZTt)NSÁO ÜOYEr, . 
4.) Értesftse a csend&séget az e16f ordul6 gyanm jelenségela61. 
5.) A falu felnőtt lakósságát 6rsönkint bizonyos közbiztonsági és nyomozati ismeretekkel kell 

l tlruházni.f elkészíteni cihel yszinbiztosít$~zereire. . . 
Az irányelveket az őrsök komolyan vették,megértett.ék,s baszmlták, aminek. tanUJa 

vagyok,men amikor hadnagyavatásom után 'próbaszolgálatra •vezényeltek a szatmárnémeti szám~ 
mikolai őrsére,majd a nagykárolyi őrsre.mindkét őrsparancsnokom "jav~lta~ a ~özségi 
t16ljáróságnál,a helyi papnál és a Uiroltóparancsnoknál Ullel6bb1 tl.sztelgő 
látogatásomal(Mondjam ,hogy a javaslaual •együtt.értettt:m •?) 

A modtm rendvédelmi rendszer azonban ermél sokkal alaposabb KIVITEI .FZÉST kiván. 
Ezalatt nem az őrsökre hárítható többletm\lllka-megoldást gondolom.hanem állanli, parlamentáris 
tlh.aírowt,aw.ely ~"lh':deowtlkusa•1 kötd~évé teszi a pol&ároknak a rendvédelmi 
~urvekkel való-saját érdekből fakadó- együttmúködést. 

Itt kivánatos a floridai 'Neighborhood Watch1 mtlköd6 rendszerének lényegi ismerete: 
Enntk a megel6z6 szolgálatnak önérdek és önvédelem az alapja. P.szköze a megfigyelés, fegyvere a 
tt:lef on. · 

A megválasztott. 1 Block Captain• (házcsoport parancsnok) a figyel6szolgálatösszeköt6 szerve. 
Ftlad&uu: a.) a szomszédságot közermüköclésre buzdítani,b.) a helyi rendfenntartó közegekt.61 kapott 
1nf ormác16kat 1s.mertetni .c.)összeállitani a programmban résztvev6k neveit,címeit,és 
ttltf onszámait.(ouhoni és munkahelyi) d)segíteni a ház,háztömb vezet6knek a megbeszélő 
gy\Déstktn. e.)összeköt6 szerepet vinni a házcsoport és a rendfenntartó közegek között. f.)résztvenni 
a •szomszédságfigyelés•-tájékoztatói és kiképzői gyűlésein. g.)tájékoztatjni az egyes tagokat a gyanu.s 
tevékenységek megiigyelésére,és az azonosítás m~zereire. h.)megszervemi a telefon-értesítési 
rendszert és i.) kozveútieni a kapott jelentéseket a közbiztonsági összeköt6 tiszthez. 

Az tgyes résztvev6k szerepe és tennivalója is részletesen meg van határozva az ide mellékelt 
angol nyel vd tájékoztatóban 

A •szomszédságfigyelés' valamilyen formája természetes és emberi tulajdonság.Ami egy 
szomszédságunkban 'járőröző• rendőrnek helyi ismeretek hiányában fel sem ttlnik,az 
érdtk16dC:s.vagy éppen gyanukelt.6 lehet egy helyi illetékességt1 lakónak.Ha a rend6rséggel való 
együttmtlködés 'bizalmi' és •megelőz6',akkor hatásában átüt.6 er6t képvisel.Aki azt kérdezi,hogy 
mindez MEGÉRI-e , az arra fel el jen, hogy a rozsdás szögbe lép6nek megéri-e a tetanusz oltás? 

Ismerve a jelenlegi magyar gazdasági nehézségeket,a takarékoskodás megkoveteli hogy csak 
olyan új m~zer~kr61 beszéljünk.amik financfrozhatók: A figyelői vagy éberségi tevékenységet az 
\llemi iskoláktól kezdve lebtt 'ingyenesen• fel~breszteni,-s fokozatosan fejleszteni.mint ahogy az 
U.S.A.teszi. · 

A tulajdon énékéntk jelentőségét felesl~ges hangsűlyozni.-Ebb61 fejlődött Amerikában a 
"Közös~ érdekű rendvédelem"· gyakorlata. A mellékelt angolnyelvd tanulmány lényegi részét 
abban látom.hogy a rendőrséggel való együttmüködés nem csupán a bűncselekményeket van hivatva 
c~ókkenteni ,hanem u azoktól való félelmet lsl Rendkivül érdekes az amerikai gyakorlatiasságból 
fakadó nézet.hogy a polgárság.miután adójával fizeti a rend6rséget, elvárhat kötelességteljesítést 
mwikaadója részére,ugyanakkor a feladatát lelkiismeretesen ellátó rendőrség elvárhat nemcsak 
megbecsülést, de eggyüttmtlködést is.A melléklet részletesen megjelöli a rend6rségi és a 1köiösségi1 

f elel6sséget és az összeegyeztetés mikéntjét 

. 2.1 höz: Elf o~~ látszatát vállalom, amikor az életpálY.át választó,szigorú f egyetem 
alan álló ,Jól 11zeten rendvédeliru alkalmazott. denmcióját a cSena&ség részére renszeresített 
Szervezeu Es Szolgálaú Utasíw I V .paragrafusából 1dézem: . 



IV. Személyes magatar tás. 

IS. 1. Altalbos maptartis éti risellledés. 

'7L A e.tadlir u '1lamhataiom Upvilet6je, a Uirrinyea 
rend & bet.15 béke tlma.sza. u onúc k&blztoa.úpnat & 
nyuplminalr: (\'.re, u ill&m M a DHW!!l bizalminak letéte

l ményeM. 
A ~ ~en bflnke a:@p hJvatúira. ut életdlnat, 

kitnntetéanü M ne csupin keny&kereatn& tekint.e. Le
nen bGazkfl arn.. hogy olyan tutWelnell: tqja., amely csak 
erk~ mqviloptottakat fopd ke~!be • amely m.ia=tal mqtw&ibaatetett UateJetbea M megbecaill&ben 

S&uesee hJvatúlt & tatnletit. amelynek !letét szen
telte; min~ uavinat & tettének célja u lt&Ym. hogy eslrii- . 
ftl fopdott töteleuégénd: hJven. becsllletld, ViU:zill mtl'• 
felelve a caead6r-Rs J6 h1rnev6t 6a ldtinWyét l)'anpitu, 
hogy mind u.jf.t maPziü, mind a te.twet 6eueslcfaet 111 
m.iDd.lg~etetazttt12e:n. • 

Nemceat uolgilat:I maptart.ba. hanem m&«{DE!d.e bi 
ll!l)"ea piJclb ú kifO(ÚWa.D. mert csak f1Y lea Uprs arn. 
u erkl5k.ai alnvoaalra emelkedAf. amelyre m.iodi.r ele.apcl
~tleUm uilbfp van & amdyet t.61e miadeo.ld mq il; klliVf'
W. Soha.. feledje, hogy 4t m.iadenkf nemmel tartja 61 hogy 
bdytdea map.t&rtlú.Y&I aemcaat ujit maglnü:, hanem a 
lestllletnd la irt, mert a tntWetet mindlr eaym tagjainak 
magatartiaa uerint ltélik mer. Lenen el6ljir6iboa 5&z:inte, bú
~e. & npu.kod6; beaülje M azereue bajtlraa.it; 6vU.od
jék a bajtinlu egyetért& mepavarisát61, de ae pa1btol
joa aemm.i hiblt, am~Jy a fegyelmrt vau a uolgálat érd,._ 
teit wsúlyulf'U vagy a testület jóhlrindr: lrta1mira van. 
Ilyen hibiltól Dfi csat map 6vakodjik, huem azoknak e:I· 
k6vethét61 bajU.n&it is tartsa viaua a ha Uyeaekröl. vaJY 
bajtina.I által dldlivetett bilDteU:od15 cselekméayeknTI &'lesül. 

"klhveUen el61jir6jinak azonnal Usy~ jdeaU.L 

Erkl\lcalla h j6z:an életmód. pirtatl&nd.g, fgudgazeretet 
h megveulegethetetlen.s4, t6rvbytiad.elet, ébenfg. bilo,.. 
N1, lliruaénéklettel és taplnt.atoaiggal piroault el"fly, t6rh• 
tetlen bau.szerelet, valamint findalm.at h meplkuvút nem 
lamenl kötelnHdrzet &i miutauttú fegyelmnettaéc voltak 
és legyenek a magyar csend6r f3 jellemtulajdonú.g&J. 

7%. Pirt&Uanal& alatt ut kdl &tml.. hogy a ese.ad6r 
11e:m rokoni kötelék, ae:m buitJ viszony. sem pedig aumUyes 
ro1roo. vagy ellenuenY, melléktekintet vagy maginérdek által 
kllitelns#gének biJ teljealtéeét61 magit el ne tintorittaua. 
valamint, hogy miDdeD.Dem(l jelentését &i nyllatkoz.aU.t 
cuki.a u lgusigbos blvea tel)'8 mq 

A megvesztegethetetlen.és alatt pedig ut kell érteaL 
hogy Woa a.kir szo!P.Jatban, ·ailr uolgilaton k.IvUl búkit61 
M birmi clmen dljuút. ajf.Ddikot. jutalmat, kedvezményt 
V&Q' Iagyen elJitút eltopdn.I, még ha azokat a lesaggily· 
ta.Juabb kl!rülmények klliallitt ajlnlanö is !el, mert azok el· 
fl)R'adúa által a caend3r nemcuk a uolgálat érdeke ellen 
,·ét, hanem llinmagit H testW.etit i.s lealacsoayltja. A 
CMndi5r c11aJidtagjaJ iltal mesfelel4 ellen.uolgáltatáa nl>LkRI 
elto('adott péll%bell vau pénz.értékú jutalmazb és ajiodék 
ugyanolyan elblriláa alá elik, mintha azt a cae:ndór map 
fo1adta voiaa el. 

A sz.olgálaU klliteleuér t.eljeaitését lgéretl.31 vagy ellen· 
uolgáltatbt61 rnnövi teonJ nem szabad. 

Ajindéknak H Iagyen eUitbnak nf'mcsak azokat a sz.oi. 
pttatúokat kell t etintenJ. <unelyekért a cseodör sem.m! 
ellea.si.olgált.atist oe~ adott, hanem azokat la. amelyekért 
azok értékével arinyban nem álló, csak caekély mérv'll f'lleo·. 
uolgiltatút nyujtott. 

AJ. „ajindek" fogalma a!l nemcsak tárgyak, hanf'm. 
pénzertPkkel bíró uolgált.atúok i• tartozoak. Ilyenek lehel· 
nell:: állattartás, kedvezmPnye1 földbérlet, f61dm,rmun.kált ... 
tb, túzi!a b ipari t'rmékell: sz.olgiltatha stb. 

Ajándek, jutalom, lngyf'n f'llátia vagy iltalában birml· 
f4!!e kf'dvezminy f'lfogadisinak tilalma nemcsak u enea 
csendött(Yénekre. hanem a csendórparancsnokslgokra b 
kllizsudálkodisokra is kiterjed. Ezert u utóbbiak által 
11enybe vett mindennitmű uolgáltatist. U... m. röldbedetet. 
mf'gtnunkiltatist. n:1gyobb mennyiléJ'Ü termenyt stb. szerzi}. 
dksel kell biztcsitaru e.s ;u; ern \'oaatkozit megill:1pod:ilt u 



osztilyparancaooknak j6váhagyia végett !el kell terjeutenl. 
Csecdöregyének magin földberleteiket a kerületi parancsnok
ságnak bejelenteni kötelesek. 

Ajándék, jutalom vagy ingyen ellália elfogadása miatt 
telt feljelentéseket k.lvétel riélkill mfodig a kerületi paran~ 

nok blrilja el, aki minden egyes esetben megfontolni kötelea 
u:t, hogy a feljelentett egyént szolgálati állásában, illet61eg a 
csendörség kötelékében meg lehet~ hagyni. 

Csendőrségi célokra a teatillet.en klvül gyüjteni vagy 
~eaeket adakozásra !elszólitani nem szabad. A testilleten 
belül b!nnilyen célra való gyüjtéshez a honvédelmi mini.uter 

. előzetes engedélyét kell kikérni. 
73. Ha magi.oosok vaay hatóságok a csendört megjutal

mazni vagy elismerésben réueaíteni 6bajtanilt b e dlb61 
hozz.á vagy a.z 6rsparaocanokságboz fordulnak, u e16ljáró 
aárnypara.ncsnokságboz kell 6ket utult&Di. 

A csendőr réaúre feJajinlott pénzjutalmat, u: azt !e1-
ajánló egyén vagy batóúg bel~egyezésének kikérése után, a 
csendőrségi jutalma.zúi vagy mla a le1ényaég jutalmad.út 
vagy jólétét nolgáló alap javára keU !ordítani, amelfet ese
t.enldnt a belügyminiaz.ter jelöl meg. 

Egyea C9endörök.nek a jutalmazáai vagy mAa alapból való 
megjutaJ.muását a kerilleti paraocsnoWg javaslat.ára, a ju
talmazo.i klvánt ténykedés megvb:s1álása után a honvédelmi 
miofazter engedélyezi. 

A jövedéld kihágási ügyekben bivat&lb61 kiutalt feljelen· 
tési és tettenéréai jutalékokkal való eljárást u 1938. évi 1. 
uimú Csendőrségi Közll!iiyben. közzétett 51.tOO/eln. VI~ . . 
1937. B. M. azámú körrendelet szabályozza. , 

7t. A cse~d6rt esküje mindenldvel, teblt még hozzátar
tozóival uembeo i.t a Jegsziroriabb titoktarthra kötelezi. Ez 
a titoktartáe nemcsak a kiadott parancaokra éa rendeletekre, 
hanem mindarra vonatkozik, ami a csendc5rnek azolgilata lel· 
jes!tése közben azolgilaU álláaiból éa azolgilati ténykedései· 
bői küolyóao tudoinására juL 

Tilos továbbá mindazt, ami a testület kebelén belW tc5rté
nik, ami a szolgálatot vagy az ón belső életét illeti, vagy amJ 
elöljárók, !eljebbvaJók, bajtártia.k éa alárendeltek személyére 
vonatkozilr., b.ivaUaookkal köi.ölni vagy az 6 jelenlétükben 
tárgyalni. A caaládtagok ezirinyű magatart.á.siért a családfc5 
ftleliS.. 

"' 
~pen ezért a ~ndór minden :la~:oz::b:o:~~~~~ 

tos. Iamer~Uen e~eoek.ke~-12~ arra ? Jeguekelyebb okot 
kod6 és mmdenlúvel aumuo:n, a _ 

azolg:ta:~d?r-:ai.:l:iaé:~::u.a tKtületb61 való kilépé_s 

után is megőrizni köteles. 
71. A caendór életmójja mindig nerény és anyagi hely· 

zetébez mért legyen. Tékozlás, fényüz.6 és könnyelmű életmód. 
költséges szórakozbok és ke-tvteJések. hitelh:" való meggon· 
dolaUan vásárlások a csendőrt anyagilag mih~ tönkre· 
tl"Szik é9 könnyelmű adóuágcsinllá.sra kényszeritik; az ~ladó
sodott csendőrnek pe1ig aoha sincs meg u ai erkölcsi fuggel· 
lensége, amelyet a csendőrségi szolgálat mindig megklván. 
Ezért igyekuzék Wetményeivel nemcsak ~rni. b4nt"m azok· 
ból havonta bármi keveset ia megtakarltao.i, hogy előre nem 
tát.ott kiadások ne bouák anyagi zavarba. 

Politizálni sem bajt.ársailal, ~m másokkal nem azabft.d. 

A azeszea ital élvezetében a csendőrnek a legmeaszebb 
menő mértékle~get kell tanu.sltania. 

'79. Erkölcat.elen élelm6d, rosszhlrben álló, vagy a csendőr 
ülásához nem illő férfi vagy n6személyekltel való bizalmas 
érintkezés, kocsmázás, azeszesitalok mértéktelen élvezése, 
penzbeo kártyázáa és a tivornyázás olyan Jtlbik. amelyeknek 
a csen::'.6mél elöfordulniok nem az.absd 

80. Alju éa rossz hlrben álló kocamü:at és caapsz~keket 
a Csendör ne látogasson. Tii;zteaséges nórakozóhelye~et szo~ 
gálaton kivill felkereshet, de ott dorbézolni& vagy illetlenül 
viselkednie nem au.bad Ha valamelyik csendór nyilvános h~ 
lyen leittasodn~k vagy botrányosan \iselkednék, a bajt.inat 

ld!telesek l5t a ldSzönaég e161 feltíinés nélkUI azonnal eltivoll· 
tani és elóljár6 parancsnokánál feljelenteni. 

a · A ceendlSr engedély nélklll leDlllllléle egyeafiletnek 
tagja nem leheL (i..! Szolg. Szab. L Rész 51. b 52. pontjiL) 

Nem polltikaJ egyesületekbe való belépbre. polibltaJ gyll· 
lekezetekben és általában tnntetésekeo. további képvise16 te&

truetekben való iúzvételre vonatkozóan a Szolg. Szab. L RéAA 
53--55. pontjai lzin:yadók. • 



J.)hoz: Aki egy Szervezet eredményességét akár a vezetők kiválóságában,akár a vezetettek 
rátennonségében keresi .hamarosan r.!Jön,liogy az egyik a másik néll-ül nem lehet sikeres.fuől 
beszéltWlk tanulmányWlk els6 részében.amikor rávilágftottunk,hogy a lakósság aktiv bekapcsolódása 
néll.-ül modern és eredményes rendvédelem leheu:tlenA vezetóség·irányftása biáha magasfokú.ha 
ellenőrzési eszközei hiányosak, A beosztottak a tudás u:kintélyét tisztelik.nem a rendfokozatétEzek a 
gondolatok nem újak,ezéit hoztam elő az 'énld<véddem'kifejezéstAz új rendvédelemi 
koncepciónak r.Itétlen fontos rtsze kell legyen az érdekvédelem. Ez nem csak a szolgálati 
érdekösszefogá.st jelenti.hanem egy szervez.eti b~2.lc.e~get,méltóságot és csapatsz.cllemet,melyckct 
nem csak f elébreszteni,deápolniJejleszteni és féltve védeni is kell. 

A vezetőstgi érdekvédelem biztos rudata minden rendőr erőssége kell legyen,hogy mOködése 
határozott magabiztos és gáncsnélüli lehessen. Amit (idegenérdek1l forrásb6lJmanapság a 
rendőrségról olvas és hall.az megalázó.lekicsinylő és .-Egy 'barátom 'liildött nemn!g egy 
audió kazettát •"Zsaru" a címe.Pocsékabb,becsületsé gyalázóbb sunnyt~nnéket még nem 
hallonam.Bégeueml-Kózben szomorúan. emlékeztem volt el6ljáróim •ex katedra•véleményére: 1Csak „ Ön!lllll• betsülo:tire büszke ember irdemll ki mások mqbetsüu.ét' 

Vegyük hát cl6 mégegyszcr a Csend6rségi Szervezeti és szolgálati Utasítást, s a tradició
tisztelet nevében idézzük a 20.-ik paragrafust 

20. I· Eljárás cscudöregyé11ek •r.emélyit. vagy as egéu mead
örsiget érintő bec&illeWrtés, rágalmaW, hamis vád '9 pol

gári pereB ügy e11et.eben. 

108. Ha a ceendóraek valamely polgiri hivatala. u.emily 
vagy magáaegyia ellen a uemélyét ért aérelem miatt panasza. 
van, azt kö;rvetlea elöljirójinak jelenti be, y.i azt jelentéabe 
foglalva a tov,bbi eljirú végett a kerllleti parancaookúghoz 
elöterjeuti.. · , 

Ha a caendórt valamely polgári egyén ak&r uolgilatban, 
akár azolgilati ténykedfuiéb41 kifolyóan. becaületében mepérti, 
megrigalmau.a vagy ellene bamia vld&t emel, a törvényes 
megtorláa igénybevételét.öl elállani& nem uab&d. 

Ilyen esetekben a caendör panaaút !'t.BzveUen el6ljárójá
aak bejelenti U egyúttal ugyanahhcn benyujtja u Wetékes 
kir. Ugyészaégbez vagy kir. júi.&birósigho& clmzett feljelen
tését, amelyben a bdnvádi eJjiráa megiaditi&it é9 a vid kép
viseletének a közv.ldló által való .ltvételét kéri. Az; 6rsparanca
nok8'g a csendőr feljelenteaét u elöljáró aúrnyparancaaok
Mgbcn terjeazti fel. 

A a.lruyparancsaok u Ugyet a feljeleatéa tov.lbbitáaa 
előtt, de legkWbb 8 nap alatt kiviz.agálja éa a C11eDdör fel
jelentését a kJvizAgál6 jeleaté1 kiaéretében azolg6Jati \\ton a 
kerületi JW'&ncaDOka.lgho.I terjeazti fel, amely, ha u eljári.I 
megindit.áa.lra elegend6 alapot U.t, a feljelentést . u We:tékea 
kir. ügyéaz.séghe& vagy kir. járisblró&ágbcn ltteaz.i éa ezt meg
keresi &&iránt, hogy a Bp. U. 1-&na.k utolaó bekezdése értelmé
ben a vld képvbeletét lr.özérdekból vegye .lL Egyúttal közli 
azt ia, hogy a llért.ett aiea'i5regyén felaöbb part.DCS alapján ler· 
jeazti elö magini.nditványiL Ezért a csendőr a feljelentésben 
a tanuk neveit, valamiDt bizonyitékait ia .orolja fel, hogy pa· 
nuzának alapoulgát már a tz.árnyparancanok által meg· 
ejtend5 vizsgálat aorán bizonyitanl tudja.. 

A királyi ügyész:, illetőleg a kir. járáabir6aág mellett ma-

' 



ktid5 ilgyéaz:i megblzott a vid képviseletét közérdekböl minden 
esetben átveszi és abban u esetben, ha a biróság felmentn 
itéletet hozott, vagy ha u it.élethoutalt mellórl éa u eljlrút 
vépssel megsriinteti, ez ellen minden esetbo!n perorvoslat· 
t&lél. 

A búnügyi költségeket ilyen esetben a sértett csendör kö
teles előlegezni, aki részére ezt a belügyi tárca elólegezi. Ha ;i 
búnvidi eljirás a terhelt elit.éltetésével vépódi.k a ehhez ké· 
peat a bl.róság a felmerült biinügyi köl~gek viselésére is k6-
telezi, a!rtett csend& köteles a bitósig határozata alapjá.n as 
előlerezett köl~gek megt!rlt.ése irint a terhelt ellen fordulni 
Beb.ajthataUanság eset.ében a költségeket v!glegesen a belügyi 
ti.rca terhére kell elazJ.molnl. Ha pedig a blród.g a terheltet 
joger&en felmenti, a költségeket ugyancsak a belUgyi láre& 
viseli. . 

Ha a csendört uolgllaton kivü.I mint maginazemélyt lér
te"tt!k: meg becsületében vagy rigalmutik meg, panaazlt uó
val az 6n1parancsnokrlak jelentse be. aki köteles az esetet ki· 
nyomomJ. a bünvádi fdjelent!st elkész:U.enl éa azt u illet.ékes 
kir. ilgyhza$ghez vagy kir. jiri.sblrósighoz leend6 tovibbllá.a 
végett a:r:::ilgálati útor az elöljáró terilletl puancsnoks!gbos 
felt.erje.Jzteni. A (eljelentéahez a biinvidi eljirls megindiláait 
k.lvin6 nyilatkozatot kell caatolcl, melyet a .értett caend5r 1r 
aü. Ilyen esetekben a csend3r a v1d képviselete körül a aajit 
belU.iu. azerint jár el. A bt'.inilgyi költségeket és illetékekl!!f a 
sértett csend5rnek , mint fómagind.dlóna.k kell elólegemJ. fel· 
menl6 ltélet vagy meguilntet6 végú1 esetében pedig véglege
sen viselni. 

109. Polgiri peret ilgyekben a csend5r mint maginfél jir 
el és mint felperes, kereaetét a blr66'.ghoz ltörvetlenUI adja be. 
A perek megindilá.siról azonban - akir mint felperes, akir 
mint alperes - a keril!eti parancsnokságnak jelecit.ét:t tesz. 

UO. Ha u egész caenMnég. vagy a csend6raég valamely 
alakulata ellen követtek: el becsülebértést vagy rigalma.záat. 
a bünvidi elji.ri.s az 1914. évi XLI. t~ (Bv. ) 8. t. 3. pontja 
alap;án. - ha pedig a csend5rség tagjai 9érelmére követték el 
a a Bv. 9. l·ában meghatározott kettős (eltétel (1. a hivatú 
gyakorlására vonatkozó tényillitás. 2. mely valóság esetéb~n 
bűnvádi vagy fegyelm.I eljiri.s megindíthinalr: oka lehel) fenn· 
forog. a Bv. 9. t. 6. pontja alapjin felhatalmubra hivatalból 
(tebit ko5zvádra) indul meg. Dyeci e~tben u ügyet azonnal tJ 

kell vil.sgilnl éa az Iratokat a kivizsgiJó jelentés klséretében 
tovibbi eljirú végett azolgálati úton a m... kir. honvédelmi ml· 
niu:terhu kell fellerjeuleni. 

UI. Ha valamely sajtótermékben a csend5rséget. egy~ 
caendör parancanokd.gokat, vagy csendőrségi egyeneket rág~
muó vagy elönytelen azinben feltüntet6 közlemény vagy fén~
kép jelent meg, az illető sajtótermék egy példáciyát u érdete!'t 
parancsnokság vagy a.z érdekelt azemély közi.·eUen elöljáró 
parancsnoksága az abban t.irgyalt ügyre vonatkozó réa.r.letea 
felderit6 jelentéssel együtt a csendönég felügyelöjéhez 8 na
pon beliil közvetlenül fdterjeszti. • 

A csendóraéget, mint testületet érÚlt.6 helyreigazitó nyilat
kozatoknak: ídösza.k.i lapokban való közzétételére csak a csend-
6rség felügyelöje jogosult Ugyancsak 6 adj&~meg az egyes 
caend6rparancanokaAgoknak & egyéneknek a.z 6ket éiintli 
helyreiga:.itó nyilatkozatok közzétételéhez azil.kség~ engedélyt. 

11%. Ha valahol a csend6rséget gü.nyol6 vagy el6nytelen 
azinben feltüntet.6 színházi vagy mis olyan ~16adá.sokat t.aru.
na.k, amelyek bilntetend6 caelekméciyt nem foglalnak ugya.n 
magukban, de a caendönég teti.ntélyét aértilr:, az illet.6 állomá· 
aon levó legmagasabb caendőrparancanok Igyekezzék a hatósig 
útjin az illet6 azlnbhi vállalat igazgatójánál vagy az: e16adh 
renduöjénél - az indokok kifejtése mellett - odahatni, hogy 
ezeket az előadásokat azilntee&ék meg vagy azok tartalmát 
megfelelöen m6dosltsák vagy módosltt.aa.sl.k. 

11111111' 11 11 1 111 

Befejezésül még csak ennyit A csendőrség szervezeti és 
szolgálati ha!Asossága fegyelemre és egys~grc fpült Nem 
mennyiségi.hanem min&égi szempontoktól vezetve a 
leggazdaságosabb szolgálati ággá fcjl6dött.Ennck a Testületnek 
rendv6delmi eredmmyeités azok el6idéz6 tmyez6it 
felhasználatlanul elmell6zni vétek lenne.Itt az ideje.hogy a 
Jelenlegi magyaro"zági rendvédelemtrt fele16s szervek igényt 
támasszanak a volt csendőrség használható tapasztalawra 

N<m vi~.hogy faluink ~nem lét többet kabstollat 
~~ti a kalwtollasok smiaálati erénydndt OTTHON A 

Kiss Gábor. 
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