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A CSENDŐRSÉG HATAsKÖRE, JOGAI, SZOLGALATI 

I TEENDŐI ÉS ELJ.ARÁSA. 
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1. FEJEZET. 

A csendőrség szolgálatban. 

1. A csendőrség mházata. 

A, c~('ndőrség katonai őrtest lévén; külső fellépésében 
és me~j('lcnósébcn, öltözkődés és felszerelés tekintetében is, 
It fc nnúll ,'l katonai szahályokhoz alkalmazkodik, hogy ekkép 
mindig mint kalona, illetve csendőr, felismerhető legyen. 

Tilos cnnck(olytán aká1' szol,gálatban, vagy azon kitnil 
l)olflári n/hdt risclnic, még ha ez a szolgálat és közvetv~ az 
O1'S1'((1 kii::bizfOIlSn,qálla7c érdekeit előmozditaná is. 

A fcnf'hhi liltcí hatitro7.vány a7.on eh'en alapszik, hogy a csendŐr, 
min! kntOlH1, f'1!'1i !;nrhan itllástckintélyél a közönséggel szemben meg
,,{o,lj .. , nwr! csnlds :llllHtk ,hirtokáhan teljesitheti ererlménynyel a szol
I!ríla!rít; ntil!' peclig I'olgitri ruháhan nemcsak megtámadtatásnak, hanem 
igf'n !'okswr c!'uffls h:'tnlahna7.Ítsnak, lealázó teltlegességnek is lehel ki
l{on', Jnf'lyf'lmpk d!;szanlasitásitra, vagy meglorlására mint polgári 
egyénnek _ megfplelö eszkiiziik nem állanak rendelkezésre. 

A s7.01gálathan álló csendőr arról ismerhető fel" högy 
sznhályszcrücn van öltőzködve és felszerelve és. pedig a 
gyalog csendöl' őltözkődése nyáron: kakastollal és a magyar 
állam czimeréyel diszitett vadászkalap, zubbony jelsipzsinór- ' . 
ral, kos7.0rllba kötött I,őppeny, mely hideg, vagy esős időben 
felöllvc yj~cllctik, pantalló és rövidszáru csizma. ' 

Télen: ruházata annyiban mntat változást, hogy nadrág
ját magas szám csizmába huzva viseli és nagy hidegben. 
1,öppenyérc illesztett báránybőr gallért és ez esetben kalap 

helyett sapkát hord. 1 
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A lovas csendőr, ha gyalog teljesit szolgülatot, épllgy 
öll.özkődik, mint a gyalog cscnrlí1I', - lt'Jh.itnll IlZ0nhnll pall
lall<'J helyett hőrös lladr'1Ígnt, hoss7.11 SZÚI'II ('zizll1;i! és snl'lwn- , 
Iyut - felkötős készülékkel - yisel. 

2. A csendö1' (eg!lre1'zefe, jcls,erd/:RI] PS {,iR:I']'r. 

A ,fJyc~lo,q csendőr fegFerzete és felsz(,I'eh~'sp: aj lüo
palschek-rendszerü, 8 éles töltény hefogarl:ís;ím szel'l,eszl('U, 
11 mm. ürméretü isméLlö tárkamhély, cJiifií S7.III'onyrlyal, 
aczélmarkolatn, csak az I. sz. f'selldi}rk(,l'ii !f'1 hPII mr'g a r(lgi 
J'ézmarkotu gyalog csendőr karel, a c!fll'él,s7.ijl'lI llllwlt liillény
láslm éles WlI.ényekkel {)s a johh \,tílloll visel!'I!!lí; jál';il'l:ísl\ll, 
melyhen a különféle elöjegY7.éscit, fl gll7.sltiIW7.ot és ('sel leg 
éleImi szereit stb. viszi magával. 

A lovas csendőr fels7.erelése a gyalog /'sr'IHlíir(![ij] annyi
ban különbözik, hogy a gyalog csendül' kal'd hl'lyell "OS7.
szabh és rövidebh mint;íjn lovas cselldü!' karrldnl (lS a gyalog 
csendőrnél ismertetett fegyYc!'7.e!en kh'ül Ill(l~ n lj IiivCIii, 
g mm. ürméretü csendől'ségi fOl'gópil'7.lolyIYlll is fpl van fpl!Y
verkezve. 

, A lovas csendőr felszerelése, II lll\'akrrnk rryprgclr;"c, 
lmnl;í.l'07.1ÍSri. és m;í.lhú7.:í.s1l ;ílllll:íhan \'(~\'n H hnn\'(~ds('/!nél 
érvényben álló szabályok s7.crinl. WI·lénik. 

Ott, a hol ezen szab;í.lyok, a csendüI's0g snjtillngns 
szervezeténél fogva gyakorlatilag be nem furllliltúk, - II 

lovas csendőrök s7.ám1Íra ldadolt "Különleges hnl;íl'll7.ványok" 
tartalmaznak intézkedéseket.. 

A gyalog csendőr fegyver7.etét a gyaln~!"(q7. a lovas 
csendőr ellenben a lovasság rés7.él·e eWir'l IllI'Hlnll \'il'eli, _ 
kivéve nkkor, hn gyalog fr.ljm;il. S7.ll1g-;í1:IIIlI, Hrnidün ;17.1 II 
gyn.log escnclőr rés7.ére elüil·t módon Irnl·r1jll. 

A szolgálati lőszer minden f;írkal'llhély III:ín fejenkint 
30, - és minden forgópis7.loly ulán fejenkinI 2G Wltényböl ún, 
melyet a járőr mindig szolgálatba magáyal yinni I,ötcles. 
(Lásd I. rész VII. fejezet 36. lapoldal.) 

3. A csendö1"ség szolgálatban. 

Szolgálatba rendszerint kél. csemWI' külrlpl ik 
egylll ás tól elválni - a szolgálat lat'lama alalt 
nem szabad. 

A két csendőr együttvéve "jdrör"-t képe7.. 
idős}), vagy tapaszt.allabb csendőr ,.jríJ'ü}'/,('ze!ü" 
minőségben társának előljárója. 

ki, Idknrk 
r/ri{e.,! 

A rang-
és e7.el1 

* l" 

;, 

I 

I 

I 
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A járörye7.etőket a csendörkeriHeti parancsnok nevezi 
ki és azok n jobb mellrészükön viselendő "járörvezelöi jel
vény" állal ismerhelők fel. 

M eghat:\ro7.l)lt esetekben és pedig: 
n) e II pnőr7.és ; 
h) egyes nem veszélyes foglyok kísérése; 
r) helyi járőrkődés; 
10 pr'lsla és személyfedezet ; 
c) helépő-állomás ügyelet; 
fJ vnsllli és folyam áll,elési ügyelct; 
fl) flll!nlyüt'7.óS; 
II) fürdö iillycleti szolgálatoknál egy csendőr is' vezé.:. ' 

nyelheW s7.0lgálatba. 

!lly esclhen, midőn a szolgálati czél elérésér.e két fö
hül úl1ú j;íriir' is kevés lenne, a járőr főszáma a .szü1rséghez 
];:épc!"t III ('1!(,l'ösitlel ik, mig nagyobb s,7.ámu ténykedésekhe:t 
ti~7.tpk vezetése alatt, nagyobb csendőrségi erő összponto-
sitta I il" ' 

·1. A .7,íl'ö,·ö·k cliqazitása, é8 be1)onuláa. 

A szolgálatha induló járőrök eligazitása az őrsparancs': 
nok (('Imek helyellese) állal történik, ki köteles a járőrt a 
szahúlys7.erii öltii7.ködés-, felszerelés- és fegyverzet (lovasok
nál fi lrwak állapota, nyergelés-, málházás-, kantározás- j 

vasalás, Jótáp) tekintetében alaposan megvizsgálni, a 'járőrt 
s7.0lgfilali teemlöire, a kellő óvatosságrá és a szabályok ,. 
pontos hetartására, valamint a járőrszolgálatba!1i tilalmakra, 
JdiliiTliispn is IigyeIIl1C7:tetni, nctáni egyes kiiJönleges eset~kben 
pcdig a ldjvclcndii eljárásra nézve részletes utasítással ellátni. 

A járörök szolgálatba indulások előtt lőfegyvereiket á 
lal\lanyúhan, elTe külön kijelölt helyen, éles töItényekkel, az 
örsparancsnok, vagy helyettese Jelenlétében tartoznak meg
tölteni, a hazatérők pedig ugyanott kiüriteni. 

A bCI'01Wló járőrök a lalrtanyába való visszatérésük 
után a szolgálat teljesitése közben észlelteket és eljárásukat 
az ürsparancsnolmak, vagy távollétében helyettesének~ az örs
il'odrihrm tarlo7.llnk jelenteni. 

I;:jnek idején, - midőn. már mindenld lepihent, - a 
jelentés, --: IdiJönős fontos és halasztást nem szenvedő ese-' 
teket kivéve, - másnap reggelre elhalasztható. 

Nös öI'sparancsnokoka járőrök jelenléseit magan lak-' 
oszlályuld)an nem fogadhat.ják, csakis az őrsirodában. 

1* 
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5, II csendŐ1'sérJ szol.fJálalai általábmt. 

A csendőrség szolgálatai két főcsoportba oszthatók: 
L Rendes . 
II. Fels,,;ólitotl szolgálatra, 
A .,1'endes" szolgálat alatt értjük mindazon szolgálatokat, 

melyeket a csendőrség hivatá.sáhól folyólag, saját ke7.demé
nyezéséből, a fenálló szabályok és előljáróinak parancsa 
szerint, hatósági felhivás nélkül teljesit. 

Felszólitott szolgálat az, melyet a cselHlül's<"g a,,; arra 
hivatott hatóság, vagy egyén külön felhivására vagy nH'g
kérésém vége,,;, Ehhez tartozik a segédleti swlgálat. amidön 
a tulajdonképeni hivatalos ténykedéssel a halós:í.g :iHal kil,.iil
dölt más egyén van megbizva, valamint a foglyok Ül'kisérósc IS. 

Az első esetben a szolgálati miíködésével jlí.I·() leljes 
felelősség ·az eljáró csendőrt terheli, a második esetl>ell nzoll
ban a felhívás tart.almáért azon hatóság, vagy hatúsál!i kiiZf'g 
felelős, aki a felhivást a csendőrségnek kiadta, az elj:íl'ó 
csendőr pedig cstlpán a felhivásnak a s;mblílyok !!rtclméhC'lIi 
pontos vógl'ehajlás(tért felelős. 

A ,,1'cndes(( szolgálat áItahínos fogalma nhl esii snkf{>Ic 
szolgálal.l.cljesiléseknél a IWllkl-ét s7.0lgálat p7.f!ljn s7.p.rilll n 
következőket különböz let jük Illeg: 

a) Rendes 
b) Ellenőrző 
ej Nyomozó 
d) Helyi járőr , 
e) Tala.1kozási járőr szolgalatot. 
O Uti járőr 

..rI) Fogoly kiséreti 
h) FogolYŐI'zési 
i) Vasuti 
j) Hajó 
k) Vásár 
l) Búcsú 
111-) Vasgyári I " I' I 'I 
n) FolyamáLkelési \. ugye eLI S7.0 ga a tol. 
o) Bánya 
]J) Fürdő 
r) Határszéli és határ-

s,,;él őrháú 
s) Belépő állomási 

t) Posta 'j 
11,) Személy fedezetet. 
11) Hulla 

I ..• 5" ' 

A ~fclszúlitoUa szolgálatok ugyancsak különféle élné~ 
VC7.l·S alntt s7.crl'l'elnek. ,l\legkmönbözteLünk: 

n) Elö\'e7.eté!"t; 
b) ra h kiséretet ; 
c) rah i.iri7.etct; 
d) segély szolg(t1atot végrehajlások, adóbehajtások, mér-

tékek hitelességének ellenőrzésénél, birósági vagy más ható~ 
sági fllnkcziók alImimával stb, . 

ri. ,tt ",'endes" szolgálat czélja. 

1\ csendőrség ,'endes szolgálati teendőinél kétféle czélt, 
),iivet. t. i. fl mint fl7.t e7.en mü első részében már 'kifejtettük: 

L I,ehetölcJ! me,qelrizlli és megakadályozni mindazt, a mi 
a fel1lHilk) liir\'énypkkel, rendeletekImi tiltva van, vagyis praeventiv 
szolgúlatot telje!"itcni; 

~, II Yéghe7.Yitt lörvénysértéseket és tilalmak áthágását 
kidcr;lcll i és a teltl'seket megtorlás czéljából vagy feljelenteni, 
l'Ofl!/ n:: ill,.l';k,.,Q lw!rísrignkna,k álaflni. 

,\ .('endes a szolgálati ('zélok elérésére a csendőrség 
relHls7.crillt kút röhöl álló járőriikre osztva vezényeltetik kül
szolgftlatl>n, Ugy az ilyen, mint bármely más szolgálatot 
teljesiW jári;l' azonban - ha e közben arra alkalom nyilik 
- a I'I'aeyC'ntiv eljárásra mindig kötelezett. 

l~gyl111alán pedig bármilyen szolgálatot teljesit . is a 
csendőrség, tarto7.ik oly véghezvitt törvénysértések után, 
a melyek még kideriL\'e nem lettek; folyton puhatolni és 
gyiijteni azon adatokat, melyek segélyével a büncselekmény 
IdderitheWvé válil\. 

lHint!~lIyck <"S vólségek, mihelyt azok a csendőrség 
tlldnnuí.sfll'll jlll nak, azonnal nyomoztatnak és ily czélból, 
minden más egyéb szolgálat félbeszaldtásával és mellőzésével, 
csalds a hiincselelmlény tlyomozására fordiltatik az igyekezet 
és l'endelke7.ésre álló erő. 

A Illellnyilwn az őrs sem felszólított, sem nyomoZó, 
vagy más fontosabb szolgálattal elfoglalva. nincs, a saját 
kőrletének teriiletét tartozik a ~rendesa szolgálati teendők 
teljesit ésével átpOl'tyázni. 

Ezen c7.élb(')1 minden' őrs területe - aimak nagyságához 
képest - tiibb örjáratra van felosztva, melyeknek leportyázása 
a rendelkezésre álló létszám erőhöz képest havonta többször 
is eszküzöltetik 

Az ől'járatokba fel vannak véye a községek, tanyák, 
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magánosan álló házak, erdők. szóval minden Ifikolt és Jakallnn 
tereptárgy és minden tereprész, a hol csal, ember megfonInihal. 

Az őrjáratok a szerint porlyáztatnak, a hogy a köz
biztonsági viszonyok azt megkövetelik és pedig az ől'jál'alnak 
tereptárgyai oly sorrendben, a mint azt az őrsparancsnok eJöirja. 

Az országutak, vagy más jártabh utakhoz nem 1'11 fI 11 5' z
kodik a csendőr, hanem mellélmtakra, ösvényekre sől egész 
járatlan helyekre is kitér. 

Oly öl'járatok, illetve tr.riilf'tek, fl hol fl kiizhizlolls:'gi 
zavarok siiriihben fordlllnak elö, LCI·lllészetszP.l'iilel! Ilyahahban 
portyáztall1ak, millt a töbhiek és llIegfelE'lö helyeken lesziíllnsnk 
is lal'lnll1nl\. 

AlIIlak lI1eghnI.íÍl'o7.ására, hogy mCllllyilH'1l sziiksój!t's hizo
nyos lel'eprészclmek süriibben val{) Jeporly:ízií5a. a viszl1l1yok
kal legillkább ismerős őrsparanesllok helálásiíra \"ílJl bizva, 
mely esetben természetesen nem kövelelhetö. hogy a liihbi 
őrjáralok is ép oly számban pOl'ty1Íztassanak, mint a veszélyes 
terület.. 

A fenl.iekből következik, hogy nem sziiksél.Ws nz {'f!rsz 
ől'júl'nl.ot lepor\.y1Íztatni, haném elr'gsrgrs aTIllak ('[lY!'s \'(,5'ú'I)'!'s 
rés7.eit, pl. községet, egyes I.erepl:íl'gyakat l;ijrliilni. amilIt 
e7.t nl. örsküdel kiizbiztonsiígfl Il1pgkii\'pl eli. 

Az lItirányt hival.lanokkal közölni, vagy allt')1. hcij!n7.llIhnt,·) 
ok nélkül eltérni nem szabad. Ha nznnban szolgi"tlalkiizIJen 
készülőben lévő, vagy már elkövetett hüntetendő csc]el{fllónynck 
jnt. a járör tudomására, nemcsak jogosilva van, dr kiilclcs!'(~
gében áll az előirt irányt a Ml'déses hiincsclekmény llH'I!
almdályo7.ása, illetve IdnyomOí:ása czéljúlJól Illcg,,:íllo7.latni; 
ily esetekben a járől' elTö! az őrspal'!1T1csnoksügnak s7.nlg:'llali 
jegygyel, esetleg lávsi.il'göny vngy lií.Ybos7.élö nlj:in, ha('sak 
lohol., mielébb jelentést tesz. 

Elrendelt üldözéseknél vagy lIyomozásokmíl nl. ir:'tny 
csak általában jelölhető ki, minthogy a csendül,t csak az 
utközben tett észleletek és felfedezések vezel.hetik ezéIhoz. 

A portyázó szolgálat ezélja: hogy a csondő,· n7. örs
körletet, melyben müködni hivatva van, a Icgnlnposahhan 
megismerje és pedig kettős irányban: 

aj az őrskör1et teriiletét és annnk mindenféle let'ep
viszonyait; 

b) a. lakosságot, annak ha.jlamait, s7.0k:'isait sth. 

a(l a,) A terepviszonyolc ismerete feltételezi, hogy a 
csendőr bármely időben és helyen táj<'!I\07.va legyen arról, 
hogy hol van, továbbá, hogy a legrövidobb idö alall. oda 

"j 
, .'~ " 

"""7: ". 

jusson. fl hm-á menni akar, teldnlet nélkül az éjjeli és nappali 
időre. I,iidl'o sth. 

Ismemie !\ell tchM az utalmt, azok irányát; állapotát, 
a <liilül,cl. az erdőket. az azokban lévö tereptárgyakat, továbbá 
mllgánosnn fehö házalmt, gunyhókat, tanyákat, hegytorkola
tokat. yiz1l10sásolmt, agyag-, homok- és más gödrökel éS 
rejlel,helyiil s7.0lgálható egyéb zlIgokat, barlangokat,juhaklokat~ , 
a folyt',lml. patalwlmt, csermelyeket, azok hajózhatását, vagy 
hol l:'lhalhalók :il.. a komp:ílkeléseket, át.járókat, a l'ejtett, 
llgyllf'Vezptl esempész utakat, a hidakat és azok állapotát, 
fl \'aslItnk ö;; hajók állomáshelycit, a vasllti és hajózási 
mf'Il"II'PIHI"I, I,iiz.,(~gnkhen ös vál'Osokhan az egyes utczákat, 
Icrpl\,,!. lIyil\'i'uHlS (;S l{iiz(~piilotekot, korcsmákal, vendéglőket 
ös mindazoll h:ízakat ös lelmjolmt, melyekhen a. közbiztonságra 
n(~7.\"e yp:"zélyes vagy gyanus elemek laknak, vagy ott meg-
fordlllnak. 

(lrT 71) A lakosság ismerete feltételezi, hogy a csendőr 
s7.cm('lyp5'cn ismerje: . 

n) aznl\:1l, kik a személy és vngyönbiztohságra nézve 
\'('''z('lycspk. lehát a büntetve yolt, rovott multu, feltételesen 
szahnd5':ignlt, kilItasitolt, vagy bizonyos helyen való tartóz
knt!úsl'H nlasiloLL és rendőri felügyelet alatt álló egyéneket; 

b) II gyanus és rossz hirben állókat, kil, még biróilag , 
fenyil\'c nem voltak ugyan, mert talán ügyes magaviseletük, 
vagy terheW bizonyitékok hiányában a büntetéstöl meg
menekültek, de a lakosság elölt általában megbizha.t1anoknak 
és biincscleklllények elkövetésére hajlam mal biróknak isme": 
relesek ; 

c) az (1) és 71) pontokhan ismertetett személyeknek 
Ilwgiímiszonynit, tehát összeköttetéseiket, barátaikat és isme
röseiket, rokollságukat, azok lakhelyét, vagyoni állapotukat, ' 
életmódjukat, foglalkozásukat, jellemiiket, különös ismeretüket, 
mesterség és kézi ügyességbeni jártasságukat, esetleges szen-
vedélyeikct és szokásaikat; , 

d) végül mindazon tisztességes és jóravaló honpolgárökat, 
kikhez hivatali állásuknál fogva a csendörség sok tekintetben 
lltnlvn van, tehát a községi előljárósági tagokat, orvosokat, 
sziilés7.nökel, a közigazgatási és birósági tisztviselöket, a 
vizsgáló hirákat és ügyészeket, állami és társlllati hivatal
nokokat, p. o. vasuti tisztviselöket, pénzi.igyöröket, belépési 

. hivataloknúl alkalmazott személyzetet, erdő:- és mezööröket, 
u!lmparókat, csöszöket stb., a magánegyének közül pedig 
azokat, kik a csendőrségi intézmény iránt é:rdeklödéssel és, 
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jóindulallal viseltetnek, vagy kiknek vagyoni helY7,ctr P.s 
egyéb viszonyai a csendől'ség támogatás1U múr a ::lIját 
érdekükben is kivnnatossá tes7,Í. 

A csendőrség kötelessége ngy helyi, mint sZPl11f·lyi 
ismereteit minden alkalommal gymapÍlalli és bőviteni, Il/l'rt 
csakis ezen ismel'etekkel. lpphct ki sikeresen cr g(Jlloszférökkcl 
folytatott hal'cznak kiizdtC1'ére, 

7. A cscnrlöt·sr.,rl "1'endes" szn~,.,ríZati t,.cHd,ii, 

"Rendes" szolgálat alat!. értjük lllillr!nwn ::wlgúla!Í 
teclldiikct, melyeket. a ('SClHWrSf!g snj:it kf'7,r!P!ll"llYPZf""f'·hiil 
végc7,l1i tnrlcl7.Ík; a nélkül telHll, hogy elTe ll? illt,tékes 
hatóságok részéről felhivást nyert volna. 

E7,ek pedig a következők: 

1. Minden büntetendő cselekményt (hiintell rI. \"f+'{'geL 
vagy Idhágást), a mennyiben e7, lehel::(·ges. küzl]('l{'p{~:-< úllal 
meggátolni, véghezvitt bünletendő cselekmények fr.·liil ll1d()m:i"l 
szerezni, azokat nyomozni, kidel'iteni és nz illeték,.,,, hnt{l~;"tg
llak feljelenleni, mindenncmii hiinc::elclunr"'ny f'lkii\'pli",it ki
puhaJolni, a törvények álhágúit rigy!'lmcztf~llli, lll!'gilllpl1i. 
megbünl.etés végett feljelelltelli, ill cl ve a Irlle::ekf'1 {'S I'f";:zf'''f'kf'l 
az előírt esetekben elöve7.etni, illetye elfogni {'S az illplf'·l\('s 
hatóságnak átadni. . 

A fenti pon!. s7.Prinl a cSl'nrlörség a hiincsplc!;ményc!; I'lki;\'p[,"5pt 
mcgf'UizlIi és mcgtorolni külelc~, 

E7.Cn ponlban írtakat e hplyiiU hövchlH'n 1]('111 f('jlpg!'ljiik, mcrt 
azokra a késöblJi fejezetekhen térünk vissza, (Lásd; VJI, és VIII. frojl'll'lt,I,I'!.) 

2, Mindenféle törvények és szabálYl'cndelcteklJf'1l !"lglalt 
liJalmakat áthágni szándéko7.ókal rigyolmc7.lelni. ill!'ln' 117. 
átMgásolmt megakadúlyo7.l1i, a WI'Véllyellenc~ lTll\laszl;'l~hall 
taltiHaknt feljelenteni, az ezen míí V. fejezete 5. és G, pnlll
jaiban ismertetett ese\.ekben elfogni és a7. elfogást i 11l1olwlt'l 
jelentéssel az illetékes hatóságoknak átadni. 

Az p,7.cn pontban irt kötelmek az első pontban írtak i~1I1ptlr'Re 
non ]liiWnbséggel, hogy ,szahályrendeletekröl" is téle lik (,Tl1lil';~, A 
nszabályrendeletek" kÖ7.ségiek és lürvényhalóságiak és a kiiz~Pl!, vagy 
megye saját beliigyeire vonatkozó határowlolmt tarlalma7.llak, 

A kőzség szabályrendelete a tiirn'nynyel a kormány ('S liin'ény 
hhlríság halályban lévő szabályrendelcleivel nem eI1cnkC7.hPlik PS csnkis 
a liir\'ényhalóság nyilvános, vagy lwllgnlólagos jóváhagyílf;a uffÍn hajl
hatú végrc, 

A városi és megyei törvényhatóság csak önkorm{myzali hatáskii
rének korlátain heliil alkothat szabályrcnnelctekct, mplyek a7.onhan sem 
a liin-énynycl, scm a kormánynak hatályhan le,'ő R7.ahályrPIHlpldein~1 
nem cllpnke7.helnek, a kÖ7.ségek (faluk, me7,ő\'árnsok) iinkol'l1Hínyz:iRi jo
gait nem sérthetik és csak a s7.ahályszcrii ldhirrleté;;töl R7.:imih'a Hn M[l 
HIán hajtatnak végre. 
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A !'7.ahtílyrel1flrolpl. ha c!'lIpán helyi érdekli, a tön'ényhatóság terH
leV'Il, hn kiiú'rrlrokfl: :17. rogp!,z oT!'zág1í:ln kihirdetennő. 

A kii7.!"f'gi !"7.ah:'tlyrf'l1rlelritpk a kii7.ség saHt t'tÍlaszfott clöljál'ói és 
kő'u!ri úlllll hajtatnak \'('gn'. lIl!Ys7.inlt'n aiőh'énylza./óságéak is. 

A P!'f'IIr1';rR"g lf'hál épllgyll1int a helyi rendészeti Ugyeknél, ésak 
akkor fog !"njítl kl'7.t1eményczést'höl fcllépni, ha a szabályrendeletben 
foglalt tilnhnak áthág,',it tetten éri, val!y hatósági felhivásra, ha a szabály
rp.IH1r+t YC'gTrohnjláRára hivatot! ijnkormányzati közegek a szabályrende
IPll'ld'f'n foglalt hal:'tro7.ványuk végreh:ljtására elégtelcnek volnának, akkor 
iR t .. rm';R7.pt,,~pn csak mint karhatalmi segédlet.· 

Ki/'(íl1l!lo,~, hng!! a kiizslÍgck és iön:ény1zaióságolc az álta
Z",.. alkofoff sznhr1lYl'cnrleletckct (/, tC1'iileWkön müködni hivatott 
li,~:;li 111n,~:ftil!lnl.'llnk é,~ (;l'sllm'(!nc!H1lJkságoli.1talr. is megkiildjék. 

B, l\ kii7.hizlollsfig, rend és csend fentartása czéljából 
milH!pn nem engedett nöpgyülést, népcsoportosulást és össze
('sö<Hilösl ,Jllf'gakadiilyo7.l1i, szétosztásra felhivni, szétoszlatni, 
fl fiif'7,inkn~nknl, blljlogatóknt kézrekeríteni és a vétkesekkel 
szem bell ::zn bály~7.eriien eljárni. 

A J1I;I'!!yiil';~f'k I;írgyáhan hi:iny7.Ík minrlen s7.abály, mely a csend
iinll'k fI'lld.iri tf'\'('kellységéhen 7.sinórmérléktil szolgállmtna, A népgyii
j{,~,,1; tl'rm('!'"l'tpIHil folyik, hogy a n~gyobb s7.ámhan öss7.egyUlt, az ösz
H,'jiin'lr'l !'Z,'lja állal máris iZl!atoll s a népgylílés folyamán kifejlődheflí 
!lI'Ir:1If1 o ok flllnl ki 1lf'1II számithnhí hnngnlnthn hozolt emberek, könnyen 
II kii7.llylll!nlfllllrll i,~ rendre \'es7.élyessé \'álhatnak, A dolbg természeté
híil Uh·pl!;"'.ik Ir·híl!. hogy n nt'pgylllésck nem .larthatók meg a rendőri 
hnt,'lOflJ! ,,],il,,)!I'!' f'lIgl'<1élye nélkiil. lIlár a7.ért sem, hogJ a közhiztonság örei 
nhhan a hf'IFl'lhl'lI Iq~ycllck, hogya kellő rendőri óvintézkedéseket meg
Iplll'oRPk, \'alamint rt7. is. hogy a rendőri hatóság a népgyülést, ha a 
kiizl'f'n.1 f'rrlf'k,"h"n R7.ilkRégl'Rnek találja, a rendelkezésére álló eszközök
k .. 1 ff'ln~zlalha~~a. 

A kiizrl'nfl PS hi7.tfJIIS{lg vcszélyei közé tartoznak a tömegek moz
gllhnrti akár kii7.iis számlék idé7.i azokat elő, akár nem. r.lidön a népmoz
gnlolll a kii7.rr'I\l1 IIlI'l!háhnrifásÍlra irányul! e7.en ezél határo7.0tt tényekben 
R7.flk .. 1t lIyil\'1ÍlIlIlni é!' IH'r1ig "llgy a kii7.ható!'!Í.gok cHen való eHeml7.Cgll
li'Rh,,", VU!!y S"p.lllf'lyek "agy dolgok clleni erőszakban, E tények a7.0nban 
lTI:ir a hih,I"I.) tiírn"nykiill)'\' 1ii~-177. szakas7.aiba esetleg a kihág:isok
ról R7.,',Ir'l htb', ll, rf'jezcléhcn iitküzö· hilntetendő cselekményt képeznek, 

A _n,;p~yiiléR", .esoportöslllás· vagy ~csődülés· összfogalma az 
üsszrnrri,lütt emherHimeg számához kötve ninésen és nem is lebet, mert 
SOkR7.0r nem a tiimeg Ilagysága, hanem az izgatott hangulat teszi ~ 
hf'lyzetf't nnplYf'ssé, Sokszor ti7. egyén elegendő arra, hogy esendörségl 
!Jpa\'atko7.ás liirlf;njék. c1\enben ennél jóval nagyobb számu embertömeg 
üsszeYl'rrirlé~c - minI veszélytelen - még fi~yelmen kivül hagyható. 
Itt tphát a kiiriilmények és viszonyok helyes Ismerete, a hangulat, az 
i7.grdnIlR:ig f,jl,a azon tényezlik, melyekkel a csendőrségnek számol-
nia kell, . 

~1int a fenli,.khől láthatjlIk, a néptömegs7,étoszlalása preventív 
rellflswhály, mell' !,p.lmnil'éle szahály áHalnem korlátozhaló. . 

(Jly nél'('soportosulás ellenében, mely már a cselekvés' terére lépve, 
fl. hiintrt,1 Hin'én\' határozY:'tnyah-al éisszetilkőzésbe jött, - a szabály
s7.crii djár:i;: fogailfltha ,'étele a csendőrség hh'atásából folyó kötel€'ssé, 
gé\",; "úlik, 



10 

Oly népes csoportosulások, melyeknél az iiSSZf'jih'del CZf\lja n!'m 
a. l,ő7,rend és bizLonság megháhorilásitra iránynl, hanem lI1f'lyll!'k {11m 
kivállcsis:\g, ngy helyi s7.0kitsokhan keresellc!ii, - cSf'llfl,iirsf\gi h"a I'al
koz.úst csak akkor igényelnek, Im a. CS0I'0I'losnlús :\1\nl kiizll'k!'!l"'si 
7.nvnrok lámarlnnk, Yagy a nagyobb népcsoport za,Íollgúsa. n kiizr.s!'IHI f;S 
nyugalom szemponljúból lieszüntetenflii VOhHl, 

8. A csendörs~q e~jál ása, nam/obb C111lJC1'l.iillle.rJCk által oko ,I)ft 
reszélycs rendza1'a1"r1s c8cth1. 

\la a. (~s"Il!liil'iirsp:lrancsnoksúg nngyohh !'mllf'J'liin\f'g {l\tnlol({lZfllt 
és vf'szélyes jellf'geL ültült relHhnnlrúsnak nkilr rf·lhil'il~ r"lyl:in, al:úr 
nHí~kép lmlomúsára. ,Ílil, az iiss7.('s If'g';nys"'g - il lal'lnl,',);·liiszl'l' w'ld 
liil'lt"nl kionlásn. után --- a7. iirsl':ll'lIIWSnllk l'I'z"'nylf'll' nlall a n'lld?:, \'a
I'ÚS s7,inhelyére kil'fHlul és mcgff'lelii lill'olsúghall a7, 1'11I1"'rl ii l1l"glii!, 
leheliilcg fcdeLt háUn I feláll. 

Az elTlberliillleg, a l.iirn>ny llen"IHm a kiil'plkf'zllH"'lly"l;n' ,',< II 

kiiliin!len hnkiivclke7.il fcgy\"l~rh:lszn:íl:llra ntl'" figyr.hn!'zl .. I,", 11\1,1\ .. 11, 
s7.Mos7.ltísl'a hinmdó fel; egyszel'smiIHI pe,lig n7. iirsl'nrnJ1('~n"k, ha 
nlr.geIH1ö számu cSf'n(\ilr felnI.! rell!ll'lke7,ik, Ileh:iny iigyf''', "rli, "H'nd"',,'1 
j"liil ki arrn, hogy a füf~z.inkllsolml ('R flililrlwiz,',\(al. f'lro~j:'1I;, 

/la a. feIszóliLás crcdlllénylclpn IlIara,l, II H"'los7.1alús ':/ll'n11 f'
tdl}/wllÍs allmlnmzásál'a.1 kiRérlcnd,j 1111'g, Illely nlk;II"1ll111111 a fij"l.il1k l1 sl1k, 
a hlljlni!nlt'lk és a. l!~grékLclf'nphh rend7,al'arúk ,,11'11!!an,I<"k, 

lia. azollhan az cmberliilll('g reg)"'!'r"kk,,1 I'a~y Il1il~, a 1 .. <li hi7,l"n 
~:igfll ves7,(\lyf'7.tctii pszköziikkel ('R lilJ'l{yakkal a ,'sl'lIdiil'~"!! ,'\1"11 I:ima' 
(1<',la;! lópnc fel és ez uLóhhi ezitllal a. 1"f.';sz<"lslíhh !'7,,,rl1l1~allal:'1~"a 
jnlna, nkkor' ._- s pe(lig Im lehetséges a Iwkiin·lk"7."IHlli fl'gYI'l'rlIa"7,l1it
Inlm l-aló ell\zeles figyelmeztetés mellpU nz í.irsparnnesnnk ,wh!dy
szerii vezl'llylésöre a lIJf'cg!fvcrt kell nlkalllla7.llia; s ily nlkalonllllal l'iileg 
a l'üo,il1kosok, hnjlogntók és a legyeszélYl'schh cllells7.CgOliik n'('Jl(liik 
cZf'lha, a. mirc lt parancsnok kiiliill is ligyeltlleztethel. ... A lCL'r!J,'ibe 
W!l!/ (!zélzlís né/kiil lőni hatri1'OZnltnl1 tilo,q, 

G)'f'l'mekek, aSRzonyok, aggok ngy a. sznronytállHl!lásh:lII, valamint 
II IMl.'gYI'er nll,allllnzásakor leheWleg killlólen!llik, 

JIn. ki\'ól.f~lcsml annak elkeriillwl.ll'n sZiiksége idlana IH', hl1gy a 
cSPIHliirség viss7.n,vonnljoIi, a mi milHlenkor fijliillc a!!J!;:ilyos, akk"r '!7. 
f'satúrozó módon és jól irányílott egyes Iih'éseknck l17. e Iii n' II Yf'lll II Iri 
népWmcg elleni folytatólngos meglétele mellcLl. Wrtl'njék, , 

Különhen pedig és nevezetesen akkor, ha a cselHliir~('l' wI'arj!rísok 
allmlmávnl közigazgaLási tiszLvíselö \'ezelése, vagy ti~ztll('k \'ezéllylf'!e 
alnll lép fel, a m, kir, hom'édségi "szolgála.ti swh:ilyznl" I. l'I"~7.,"nf'k 
72, §'a szerint kell eljárnia, (Csendörségi s7.0lgálati niasilás fi8, ~,) 

4. Minden állampolgár személyét. és vagyonát lJlf'gt:ílJla
dús és erőszakoskodás ellen megvécieni és fl s7,elll f'ly és 
vfllryonhi7.t.onsngot ves7.élyezt.etök ellen, 87. 1. pont. {~l'lelll1é
heil eljlí.l'Ili. 

E7.en pont tulnjdonkép az 1. pont ismétlése lén)ll, ],iin'hh III n
gynrázn.lra nem szorul. 

5. Bárhol található holUeslek, tii7.esetck, fl 7. 
életét, testi épségét, vagy llflgyohb mérvben fl vagyont 

em her 
sél'telt 
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balesetek, Yagy elemi csapások, vagy veszélyek felöl tudomást 
S7.p.I'!'7.ni, fl tényállást Idderiteni és a tapasztaltak felöl jelen':' 
tést lenni. 

Iln a c!'f'ltrllir hullát tnlál, mindenekelőtt. arról győződjék irtegj 
ynjjoll li,,'og-c fi'lIIr biillfelt, t'agf! scm,' '. " . 

IJ!;az llgynn, hogy ezen kérdés megoldása igen sok esetben felette 
nehpz, ,,~ {'I' czért a legnngyohh óvatosság és elővigyázat, szükséges, 
Iwho!!y, nz pspllf'g plkö\"clett büntett megtorlás nélkül maradjon, 

K{'lcs psetpkhen a ,alódi tényállás megállapítását az orviJsret1tlőri 
hnnc7.ol:iR nagy m.>rl!!khen elősegiti, mindamellett ez egyed'ill veve, a 
!'ikel' hizlnsilit!'Ílra nem elpgend{\, merL ép a hulla-bonczolás elreridélte
"",p \'I"g"" szllh"'gf's ._- gyannokoknt a csendőrnek kell beszereznie, ~ 
l1Iílsrl'''7,t p!'tlig snkszor llli~g a. honczolás scm nyujt a bUnvádi eljárás 
lll"l!.illllihi"ítlIIlZ elpJ!;f'nd{\ nll)'agol, lllerL egyes esetekben, pl. mérgezések-
111,1, lliilll<;ll)' r"nforgása haláro7.0lIan Illeg sem állapítható, tnitllán oly 
Iülll"l'k is ""I f'7.1wlll ek, melyek ugyancsak más, természetes betegségeknél 
ís I'liifllnllllhalllak, , 

!lp,tikllr Iphál csak llgy biztositha.Ló siker, ha a rendőri hyomozat 
(,,, n7. nrr""i t('llyke(ll's folylán meg:íllapitott gyanukörUlmények egymást 
kii\('!,iiniis!'ll ki"g,'·s7.ilik és a. hünLény létezését plauzibilíssé teszik. 

IgPll !'ok"znr kih'eltetllek el hiintény'ek, amelyeknél a halál okául 
iillgyilkn!'slÍg, l'éll'lI"n szerencsétlenség, vagy hirtelen halál esete lát-
!'7.ik fl'nfnrn~lli. ' 

,\ hillll.!;ny f'lkiivl'Wí lia ('r re iclf'jUk· van, az esetnek oly szineze
ld il,nrklldlHlk kiikslinii7.lli, lIIirilha a halál az illeti) önakarata,. vagy a. 
1""I,,l\l'lls';g szf1l(,lllpnye, volnn, Sok esethen még a kUlvízsgálal sem 
I'rPfllfl"'nyl'z p""iliy, n Iillntény fenforgását támogató adatokat. Hozzájárul 
('z"ldl!'z lllPg, hngy a halált elöidé7.elt, vagy okozott személyek, a bUn
lény pal:í~I"I:isa \'pgetl oly hireket hoznak forgalomba, melyek a köz
\'I"l"lllényl ll1f'glél'ps7.lik és ez által az eljáró csendőrség figyelmét, is 
\;'I'PS irányha tf'rf'lhclik, 

(~P nz;'rt lllindpnnemii hirlrlen halálesetnél. öngyilkosságnál vagy 
olyannak hdclpnletl, vagy nnnak lálszó esetnél a halál oka nyomozás 
IIfjri1l ,íllnl'ilfl1la,; IIIrg és csak akkor, ha ezen nyomozás a bünlény fen" 
f"rl!il,:it k,"lsl'gf'll kh'iil kízárLnak állapította meg, sznbad csak a nyom!)' 
z:i"!'al, minI l:irgylalannal felhagyni. 

Ha azonhan a nyoll107.ás folynlllán bármely, ,a természet rendes 
~"''''r'1Irljét,cl "lIf'nl{>tes kiiriilll1ények állapitottakvolna meg, ezekről a 
hin'I,,:íg hnlnMklalunul érlesítendő, annak hatáskörébe tarlozván a· fel
meriilt gynl1llknriilmények mérlegelése után az illetékes halározathozatal. 

lia n ('scnd{\r hullát talál, annak külsejét tüzetes megviisgalás 
nlú l-eszi. annak IllPgállapilása végett, vajjon azon nincsenek-e valamely 
1'!'7,kiiz "ll al elöirlé;wlt kiilsériilések, nlgy vérnyomok, 

Ezpn ,'izsg:iInLnál a hulla fekvése és helyzete lehetőleg változatla
mri lurg!l(//rdrí és csak" allnyiban mozdilandó ki helyze Léből, amennyiben 
n kiilsl\ yi7.sgftlat n7.t f('lIélleniil megköveteli. 

lill II hullftnak helYZI!léhill ynM kimozditftsa. elkcrUlhetlenUI szuk
!'r;gf'!'nck 11111 III Ik07.ik, czélszcrii, ha a csendőr, a hulla helyzetét és 
fekvós,;l ponlosan feljegyzi és magának' helyszíni rajzot készit, hogy 
cSI'flrg erre nt'zvr később a hozzlÍ intézett kérdésekre megbizható nyilat
k"::lIlo( IIrlh"sMlI, esefleg II helyszini szemléröl a községi elöljáróság által 
jegyzükiinFcl ,élel fel. 

" 
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" A kiih-izsgálat nlán a hnllán 11\'-') rnluÍ7.nl (\~ a nála Ip\"I) I:ír~":lk 
a logrészlol('~phlH'n ll1 pg!'zcml(\lenrl()k, Ilwh' r'z{,lh{ll a rnluÍ7.:l1 úl1;11lnla,,',),\ 
hogy a7, 011 lóyii irnlllányok, 1l6",h!y, a fph{'nH'llllin rrllhillll 1,',,'Ij 
mOllogralmnok. {'rlók PS egyéh tárgyak a hlllla Idlt\ténpk !1lpgilllal'iUI"úhoz 
a. kiin(lnló ponlol lllt:'gaoják, 

A hulln környéke szintén álYizsj!álandrí és a nyon]fJk, ynlall1int 
az escIleg hátrahagyolt hiinjclek hizlositanrJr'lk. 

!Tn yalnki n hulla közclt~ben !alillla!ik, !,111' - ha li (\]'1'11 !l('1ll 
is látszik j!Yanns!lak - az csetre és kiíriílmPII"pir(' ""'7.\'(' Iphrtiílf'!! 
pontos nrJnlök szerzendők be, ' ' 

A hnllúnál talált pénzt, ('S (\rlr\klárj!"aknl n (,!'I'nrliir mag:íhllz 
vc~zi, nehogy azok rllopnssanak, ' 

A ,I'.<I'l1ItŐl' 111'111 wanln ff. hulla lIIrllcfl, 11/1')'1 1/r'! .. i .. ,,/,-",,1 li'I/I",o,,"', 
tecl/n'UI' II. n!lo1l1oz(í~, 

MilHII'!ll'kplill.t azoll küz~égi cliíljill'{H;úgol ngy !,pIHliirbpil:íll\"il!!ot 
prlef'ill, :t. l11el\'l1('k lml.ilrilbnn a hnlla fpllal:íllnloll. Iw,ly azl:í" a hlllla 
elszÍlllilitsúrúl iillézkerlik, figyeIcm forrlilla!YÍln ann, hogy' n7.111I a ~zúllil:í~ 
állal "agy küzlJen vállozások nc krle[;;cz7.Cnrk és hllgy :IZ a klizs,',~i 
cliiljárósúgnál ngl' rendőri ha.tó!'itgnál hizto!';an PS dllowllan1\1 IlH'!!
öriztessplt. 

(lliilltf'n)' fenforgáf;a ('sp.I,"n n. hin'li f'zl'lllle IlI(>g!',W,~('il! a hlllla 
Ip.hr[ijleg n. szinhelyen lllP.ghagyalldr'1.) 

A cse110IiI' azlún a. hulln. szrl1lélyll'ir;'l~a, rllh:í7ala "'f' n Il:ila lal:'lll 
túrgyak so!-,:,\Iyévcl, I,énlcziískii(lés :íll:il a h1\lla l;il,"I,"1 Ill"g:íllnl'il.ia ,'" 
a helyszinén Inl:íH" "ng)' n nyoll1()z:ís f;()ráll f('lfp,lezdl "Y'lIllJk ,"s "~y,',h 
gynnl1kiiriilrnényrk egybo\'elésp. és szorgof; ITII;rlp.g('lpsp nl:ín n hnlitl ~\':11Iil"'
lagos ok:ira nlló 11!'1y~s kövelkez[olr,srP. ipnrko(lik jnlni, l1Iilll'Z 'j;"'l'pol 
a s7rrint, 11 milli biincselckmény esct.e forog fenII, ,'agy 111'111. j,'I,'nl,',~,"1 
az iigy(;szségnok, ha. pedig a. járáshiróság kiizelébb \'nn. ennpk, Y:tl!Y n 
küzignzgatós:ígi hatóságnak sii1',qősen és pedig küz"clleniil n jánll'\'rzrl'l, 
ngy egyes esellCliir állal szóbelileg, távirnt vag)' tÍlvhoszélő lI!j:ill TI1rgl('szi. 

(Ha, a. jelentést a község már meglel le, a ('!';cndiir jpll'lIlésl' 
el l1Iar:l (1.) 

~lilltún hil'ói eljárásnak csalds n hiinlplll liirn;nyl\iinyvhf' iill;i',/ii 
csplel\lnPllyrk fmlforg:ísn. p.selén van h('lyp., I('nnr"szf'!rs, 11I'l!Y 1111. n h,,1 
Idillld(,!ldii c>mlclullúny léllyitllndr\lm kizlÍ)'III'rk l(!l;inl"n,lií. a hin',i I}J', 
nvntkozús nrlll szorgalmnzanrlr\ mire II('],VP. eg)'("hl,,"1I1 a h"liigYlllilliszll'r 
nrllak IR/-J., feJJrllitr hó 24-pn 2-J.!)O, f'vim alnll kf'11 l;iiITf'nd"I"lp is 
inl.ózkedósekcL larlalma],ván, azt !cljlrnl:tlmlllaf! az al:'lhhialdl:lll l;iiziiljiil, : 

liA liirvényha,lóságok Irgnngynhh rp!';zéhl'n n taUdl hnll:í\;ra é~ 
hirtelen halálesetekre (süt gyakrml az é,.:ési pSl'lt:'kre is) a Ir'gl;iizp\!'hhi 
é\'ek alalt: ama gyakorlat köveltetett, hogy Irldnlf'lhe \'(;[plr llf"lkiil nmwk, 
hogy vnjjon forog-c fenn büntr.tt lé[ezé~én('k gynnuja \ ngy ~(,ll1, a halál 
("agy égési) eset renclöri szcmlc és elilnynmoznl fngnmll{)~il;isa h(,IFIt 
a kir, hil'lís:ígolmak jell'ntetl'én br, hin'li !'zemle és yj7.~,.::ílnt \,,"!plf'1t 
iglinyhe, ' • 

Rz eljárits által iingyilkosl'ági, ngy v(;lrll('n hnl:íl (I\f' pgpsil p~p!f'I\lI,;1 
a ldl', hiróságok oly in!ézkerIóseJc lr~lj('l'ités"'r(' \'f\ll'lIrk ig':'nyIJI.', IlIPlyf'k 
végrehajlása. a. rcndtiri hatóságok feladnliíhflz Inrlm,ik: rliii,lézl,.telt 
továbbá ez eljárás úllnl az, hogyahirói !"zl'll!lr. e!"otlpli: hiiII\'i7."l!iÍlat 
kiiltségei oly esetekben, midiin hünlelf. Ir\tezr"se frl nell! frdezlf'lctt. h'hát 
a. biróság ,lnlnjelonképen rendiiri (rcnelöket \'(ol!zclt, I'Z ok miaU nz 
iga.zs:igiigyi t:írezáhól nem ulah,itnY07,lallak, ,'alamint, hfll!Y il líin''''11 

i 
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hnf"'~:i!:!/lk rp~z{'rl)1 nznn nkh(íl. mivel érintett leendök nem alattas közegeik 
óltat rOl!annfo;:iltaltak, !lern ""rillcllek meg és a. klillségek ekként fizetés
tl~"'nrk llI:JTn(lfnk, mi a hir6i és a kilzigazgatási hatóságok közt a közUgy 
énlekére k:íro~an yisszaható kiilcsünös .feszilltséget okoiotl. 

T{'kinl\'r. hogy a talált hullák (és ti.izesetek) birói eljárás tárgyát 
('!'nk nkkor k"'ppzik, ha gyilkosság vagy emberölés (gylljtogatás) bUn
trlt,"nek gymlnja forog fenn, ellenesetben rendöri szemle vagy intéz
kr!(I{'snck \'all helye: a liin'ényhalóságok alantas rendőri közegeik 
{l(lrlllta"ilásn \'i'gl'll hh'nlnak fel, hogy hirtelen halál (és égési) eseteknél, 
Hgy lalál! hullák kiírni 1l. szahályszeri.i rendöri szemlét és előnyomozátot 
tl'l.lp~ilsi'k !' azt {lly irányban is yezessék, hogy ebbeli eljárásuk netán 
plkii\'p!f't! hiin!pllpk ft:'lrleritél'ére szolgáljon, a birói eljárást pedig csak 
nkl,,,r .. '" azonnal n'gyr'k igényhc, lm hiintrlt létezésének gyanuja már 
1'11,'\'" f<'lIforo\!. \'nl!Y nyomoznl küzhen fchnerUt

u
' 

A ('sl'lI,llir kiilrll'!'!'ége odahalni, ha oly kiirülményeket fedez fel, 
111f'lypk a hiinttlny frnfnrg:isál fellélelezik, de melyek még a gyanusilott 
"gy,"n pll .. ni fel!,"pésre nern el<;gségesek, a honczolás cszközl~sét szor
galll1l1Zl1i és (,Ilnl'k sziiks('géről a helyszinérc kirendelt hatósági közeget 
Ikillf'k lal:in ily iigyl'khon kc\-esehb tapasztalata, vagy érzéke van, mint 
a ,""'nlliirrlPk) III pgg\'ií7.l1i , minIán, mint azt már fentebb hangoztattuk, az 
ol'\'flsi hfllH'7fJl:íf'n:ík 'kl'l! n esendőr nyornozata folya.mnn felfedczett gyami
kiiriihlll""Y',kf'1 IlIpl!priisileni és kiegészitcni, esetleg elenyésztetni. 

A talilIt hnllitkon ki\'iil a felidézett 5 pont említést tesz még 
lii~r,r/,''''. :11. f'llIhrrr'k pl!1tM, tp!'li épségét, vagy nagyobb mérvben a 
\'ngyfJnt !'prt .. lt 'lIIlc~dck, clrmi c~aJ1tÍsnk, t'ag!! veszélyekl'öl is. 

~lill,l .. z .. k a ('~pndiir~(;g szempontjából azért érdemelnek figyelmet, 
llINt ha p~y .. spk, I:irsnlalok. vagy hatóságok mulaszlása, vagy gondat
Inn~:'l~a illl'zlr !'Iő a szp.rencsétlenséget, a vétkesek nemcsak vagyonjogi, 
<le hiintető jo~i frlel{lssóggel is visellctnek, utóhbinak megállapitása pedig 
II l's .. mlllrO'ég hal:i"kiiréhe tartozik. 

A e!'!'IHI"rségnrk liizeselek, hall'setek és yáratJan szerencsétlen
ség!'k f'IMor<lulta (~~etén kövclendő eljárását illctőleg utalunk ezen münek 
VI. f"jpzrt,"r", 

E hPlyiilt ('!'ak annyi!. jcgyziink meg, hogya csendörségnek köte
Ip"o,"g" nUllak nwgÍlllapi!ása, kil !!'rhcl a. halcset, vagy szerencsétlenség 
kiíriii ";'Ifl. a kii"-\Ps~pg>izrr!\ fe!ligyelet, vagy Ó\'intézkedések elmulasz
l:is:1 I('kinlrl,\hl'n, ~lilHlen egyes konkrét cselre nézve utmntatást adni 
pZ"11 !!Iii f .. ladalim kit'iil ef'ik, a7.0nf!111i1 perlig a legtöbb ImIesetnél mU 
!'wld sZP!!ll'(llllflk I':'\'{~n iránya(lúak, !niiszaki közegek véleménye a döntö 
P!' l'zek az ille!t'kp!; halús:igok álla! lesznek heszerezve. 

,\ ('!'rnrlör Il'\'ékenysége ahhólálljort, hogy a baleset vagy szeren
('!"éllrn~'!g :illal kii7.1'etlcniil sujlotiakat, vagy azok hozzátartozóit és a 
I,érdé!'p!, e!,plnél kiizvelll'nül- jelen volt, vagy, szereplö egyéneket meg
hnllgatja, __ még pp(lig a történtek után azonnal - és azoknak 1l.Z eset 
Illcghir:il:isúhoz sziikspgcs, sokszor cgész találó nyilatkozatát és vélemé
ny,"l I11pghallgnljn, fpljl'gyzi és czekröl a vizsgálatot vezetö hatósági ki
knldiil!f'knpk jelenlé>it tesz, egyben gondoskodik arról, hogya szeren
cSI'llpn!'I"g f'zinlH'ly{'riil ,~emmi' olyas tril'gy. amely a szel'C1lcsétlenség eU;
idézéFé)'e "'''''''rfkr'zfcfé,<t II !I IIjllwt, el11c vitessék, meg ne semmisittessék, vagy 
!IIcg !Ir. l'líf(oz!assék, 

G. KÖ7.l1takon, tereken és csődii1ések alkalmával~ melyek 
a közrendet és hizlnns{tgol. veszélyeztető jelleget öltenek, lüz
vés7-, ál'yi7. és egyáltalán minden közveszély szinhelyén : a 
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kÖ7.hi7.lonságot, csendet. és rOIHlot fentnl'tani és IwhTcúl1itnni. 
kilHí.gásoknak és I'cndellenségp.lmek f'lejN vcnni, ilZ' eliiid(.ziik 
,és résztvevők, valamint az ellens7.Cgiiliik il'nny,iban a \"IJllill

kozó szabályok, illetve a fenti .t. pont értelmében eljúl'lli: 
A népesíidiilés és csoporlosnl:ísnk {ill~l p lííi II ,"zhc lií \'1' ><7.'-'1 y p !;r li I a 

3. ponl szól. . 

A (i-ik pont arra. von~lko7.ik. hogy milHlen Illy hclyen. hol na~yf1hh 
87.lílllll elllher verődik üss7.e, fijkép ha rt IlPpliil\1pg I'Plulk;\'iili \;iil'iilllU;. 
nyek (liiiwész, vjzáJ;~l.(lás) állal még inkfthh lllcgzlwarlldik t;8 ["j\'''''7,tplI,', 
volik, - kíiliiniis elő\'igyázat. alkallllltzlrts"ék, llphogy p!llhpf'/;lplhp11 Ya~y 
a lest pps0géhcn haj Wrtr;njék. To"áhhá ily 7.iirzanr"" all,alltln! "ik .. !'". 
sen has7.lllí,ljilk fel (különöse II a zsehtolvajok) a l0l';',sra, mi! llwgalwd;í
lyo7.l1i a csclldörség kötelesf'ége, 

A cselHHirségnek közremiikiirlése lllimlenllf'l\1ii l,iizyps,J'ly S~,i11-
helyén, közIlIakon és tereken a nyilní.nos forgalOlll rtkadítlylalan I .. honyn
lillisa és a hrtLósiÍgi inLéú:edések gyors és hat{'kony [oga11alosilása ('z,;I
jáb,íl okvetleniiI sziikséges, mire nézve a fenállr'l áll,alí1l1os l'7,ahid\'ok és 
a hal<1ság (hnlósági kiizeg) kiiliin rendr.l1tc7.ései (fclhid,:ail 111"'1'''11'''':11" 

7. Az állampolgárok személye vagy tulajdona mq:rs,<"'!'
tésének és más szerencsét.\enségclmck lll('gnlmrl:í1yoz:i.s:Í,,'a 
fenná1l6 szabályoknak megtnrl.:l.sa fiiliitl. öl'kiidni (~s n7. (' I'(;~z
hen éS7.lelt áthágásokat, Illulasztásokat. ('S hiúnynlmt illetókPs 
helyen feljelenteni. 

nz!'!! ponl.han irI. kiil.chnek azon 111l1laszlll!'llk 11I1'~~l.iil1l,.I,'"",l'I' 
vo!!alkoznnk, melyek egyesek, LeslülP.lpk, \'li lIalal.ok \'n ~y a ha "',~;,, '!flk 
részéröl kiivellellek el és amelyek fe1lúllflfOfl, a polgúrok ,;1 f'l,', !'I', \';'!!'y 
Yrtgyonárn, nézve ves7.élyes. PI. a I iiz\'e I lilii ri , vizrelHléfOzpli !'7,ah:ilynk Il/' 
nem lartása, korlátok és keritések 1Ielll rtlkal1na7,:í,:lt rnerp!lck Ipjliikllél 
elhnzúdó nlvonrtlon, nyitott kutak ll1eghagyá!'a, járt lcrep"l1, láldny"s 
eliiadásolmál (Iéglornász, külélbinczos) fl, mcnlökésziilékpk 111'111 :1\"all11n
zúsrt, á IIrt tokn fl lé felügyelet nélkíil n ltí hagyásn !'I h.. PgYSZI"\';1 I aZII11 
ve!'zélyes jelenségek, melyekröl ezen mü cgyik fcjc7.PI'-'hen l;iillin i~ 111"~' 
emlékeziink. 

8. mindennemü házalásra felügyelni, nem f'ngedélyr·7,r11t. 
há7.alást meg nem türni és az engedély nélkiiL tilos 1l1ó!lnn 
vagy tilos tárgyakkal házalóval szemben s7.ah:i1ys7.Pl'iilf'g 
eljárni. 

A há7.aló kereskedést az 1852, szeptembrr 4-én kelt s 
most is hatályban lévő nyilt parancs szabúlyoz7.H. Illl'!yllf'k 
határozványai közül. mÍlit a csendőrséget ét'dekJöket, az al;ib
hiakat tartjuk felemlWmdölmek: 

A háwló kereskedést csak nz gyakorolhnljn, n kinpl; 1'1'1'1' néz\'e 
hatósági engedélye van. 

A házalási engedély, csak nzol1 szemr;lyrc érn"l1yes, kill"k np"!'re 
az okmány kiálliltalolL Ezen okmányt másnak átengedni, "rtgy n7. a 7.7. n I 
járó engedményt má~ra Idlerjeszh'ni nem szrthad. 

A háznló köteleztetik minden helységhen, n hová luizahis "zplj:i
hól megérkezik, fl, kiizignzgalási haltisngnál (s7.0lgabirúi hi\';llnlnlÍl, kii7.;.égi 
eWljárós:ígnál, rcndezetl. tanácSIl \'ap:y f::zab. kir, ynrof::okhrtn a l'l'll,liir-

I 
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kapitányi hh,rtlalmíl) - házalási okmányának láttamozása végett -
jplen!k"Zlli. 

A h:izaIÍl!'i cllgcrlély csak rt7.on ország lerUlelére érvényes, melyre 
az Id(llIiltrtlo!t. 

Urt n h~Í7.aI6 a monarchia másik államába lép, a közigazgatási 
h:lt(,~:íg(lk n7. pgyes községekben "aló házalást ideiglenesen engedélyez
h"Uk ngyn!1, az illlnlHló há7.rtlnsra azonban mindenkor az ilzon ország
han én'ényps há7.alási engedély kieszközlése szükséges. 

Házalás Htján elánlsithaió áník. 

Amn ÍlflH'7.i1,kPknek. melyekkel házaló-kereskedés Uzetik, a mo
nnrrhiáhr',1 Hárrnfl1,nttnflk kell lenniök, a mi abevásárlási jegyzékkel 
"ngy ~z:illllánll iga7.0lalHló, - Tilos házaIni a következő ezikkekkel: 

(l) fií~7,erárnk és dpsztilált olajokkal ; , 
,») ilalnl !'7.0lgáló mindennemű folyadékkal; .,. 
cl I'I.11korral, cznkormüvckkel, csokoládéval. mézeskl'lácscsal, min-

dl'nnelllii escmf'gé"el: , 
d) kf'nö('~iikkcl, tapaszokkal és áUitlaban emberek vagy állatok 

számára \'al(', h:írmifélc gyógyszerrel; 
r) milHlf'llIwmii méreggel : 
(I hil!;lllY é!' rlárdanyÍlyal: 
,q l hig:1llY-, <Ili rd:llIY- és ólomkészitménynyel; 
hl 11111'1':111'" kps7.ilménvp.kkel; 
il :í~\';ín\'~rt\'rtl1v()kknl: 
k) ,lrágakii\'ckkel, aral1Y-, c7.UstéksztÍrekkel és bárminemtí fémből 

ké~z!lll y;iIl('pí'nzz,~I: . 
1) I'l!yltnzi r;hzcrek- vngy '(]jszitményekkel ; 
mIkaiIIImi "gycnruha darahokkal és fegyverekkel; 
II l !'orsjcl!ypkkel, igér\'ó'nyekkel és loltóczédulákkal; 
o) iIlInmi eg)'l'd:írnsilghoz tartozó czikkekkel. 

Kivételes kedvezmények. 

;W'llIcly ddt;k lakosai azon ked'-ézm'ényben tészesittetnek, hogy 
Ill.'kik II \'irl,;kiJkiin gyártolt ,agy termelt czikkekkel, illetőleg az azon 
"i,ll'ken iiziill ipnrral a momll'chia egész területén való házalás meg
ellg~,lIl'lik. 

lIy kl.',I,'p7,rn(>nyhen rés7.f'slllnek 'pélrlául: 
1. ;17. alsÚ-Uu5ztrini nidhofeni járás lakosai az ott készitett ezér-

nák- (O!; 57.alagokrn, ' 
2. Knrlslcin (os kiirny(Okének lakosai az általuk készitett fa6ráktá; 
a. Csehország hegyvidéki lakosok az ott készitett csipkék és 

hinne!! árllkrn;.' ' 
4. Tyrol-Pusterthal lakosai az olt szövött szőnyegekre j 
1í. Mngyaror!'zágon a tól drótosok és ablakosok, az árvamegyei 

vás7.0l1l;en'skl'dók, a s7.elll-györgyi, szent-miklósi és szent-péteri len- és 
gyapol:il'll (pamuláru) kereskedők; , 

n, fl. l;rnjnai gollsl.'herek, czittom, narancs, datolya, czukorkák, 
fiigp, nlllgyor6, TIlnndola, szardinia, aszuszilllő stb. eITélével való háza-· 
lá.sm né7.':c. 

A há7.aló knteles házalási engedélyét mindenkor, amidön házalltst 
üz, mng<Índ hordani; ezen okrnányba az illetékes hatóság részéről 
minden nlkalOllllllal nemcsak a láttamozás, hanem az azon községben 
engedt;l)'l'zelt i,li\larlam is bevczetendő. ' 
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A. lufzalási rends.::aM.lyok me,'lséTt(;8C. 

A háznlft!;ról szóló ren(lsznlníly"k ftlhrtg:ís:ít képf'7.i: 
aj lm a házaló-kereskedés engedély nplkill, lejftl't és m:ir lIeln 

érvényes cnge(lély mellett, vagy mús nc,'én'! Id:íllitolt p.ngf',I,;lyIYf'l, 
avagy ('sak fl. monarchia másik felén' én',;nyps f'lIgp,I"ly mell!'lt ií7.f'lik : 

/1) a tillolt árnkknl yaló házalús, mf'lynpk f'~efl;lH'n a hi1'~ágnn 
fp.lül még az árnczikkek is elkoboztatnak ; 

e) saját háznlási okmányának más rpszprf' ,'nh, áff'lIgf'(lpse: 
d) a közigazgatási hatóságnál niIf' jelentl,f'zé~, illeliilpg n háwl:isi 

r.ngcc1élynr.k elíínmtal.ása és láltalll07.tntftsa nrlkiíl í\ziilt hftzalfts, h:'irha 
az iIIeUinek prvényhen álló ilyen enge(lélye van i~: 

e) hélyeg-iIIeték alá tartozó és f'Z alól ki,'onf ('zik""kkpl !iziilt 
hnzalfts. 

Ezen áfhágások pénzhirsággal hiintcUf'ltwk. 
!la a házaló a reá szahot.t hirsúgol killzf'lni nmll ""Inn k'·'I"·". 

azon !'setekhell, midiín árni el nem knh07.fatnak, ehhlil :111nyi Ip~7. 1'1-
árvel'ez,-e, a mennyi a hirság fedezésl'rc sziik~pges, ha a7.(lnhnn a7. :i rllk 
is elkohoztatnak, akkor fizetésképtelcnség esefén a Illf'gfplelii f'17.nr:ís 
a lka hnazandú. 

A CS(mdő1'srf] kijf('l('.~sf.'lf'.. 

A eSf.'lH\I\l'ség Ilgyelcllllllel kis(~l'Ili tarlozik, njjon a h:'izal,',k : 
L el ynnnak-e lát,'a ér\'ényrs h:ízalási pngeMlvh'pl: 
~. llem hreskednek-e liItoU, il\('!liílf'l! a hil7.:il:·i"lu·,1 kizíll'l :11'11, 

c7.ikkl'ld,,'!1 : 
:.1. n. húza lúson rajtaért egye;n lnlln Inozl:1l la,(' (,1l~,,",··I\,'·t a Ira "',

sngmíl és vajjon az non helységhen való házal:'lsra Ilyr"l't' i,l,;f nem 
lépte-c tul? 

A háznlási renrlszahályok ellen "('liI IUlzal ... a kii7.il!a7.gal:í~i hale·.
sághoz (esct.lf'!;; a kii7.ségi előljárós:íghoz) elc'Í\'ezelcndö é!' :írne7.il,ké,·r.l 
egyiitt áfadflnc!ó. 

(A tól (lrótosok ós ahlnkosok ehbeli foglallwz:ísfI liIi ignznll':ímún 
lévén kiliinlelve, ezeknél a h:ízalási okmánylt;,1 eltekin\1H'IIII. ' 

A hÚ7.aló ,'agy zúgkönyvárlllók n hat{'s:ig fcHigy,'lple ahi hplyr'z
telnek. (IR4R. XVIII. 4!i. §.) 

I~zen fc\(igy(~lelet az 181lT. junills 2ft t lilL sz. a. k,,1l hf'liip:y
miniszteri renrlelet. s7.ahályozza, rilely szerint a snjtótiín'ényhen kiil'iilil't 
mindénnemii sajtólerményck házalás utján csak az escfhpn :íl'lIlhatc'!k, 
ha. erre az il1eW sajtót.ermék e1öleges bemutalása mC'lIell non lii I",c\n y
hal(ls:íg engedélye nyeretett ki, melyhen n hftzalás eszkü7.iill('!lik. 

KliIfüldön megjelenő hirlapok, kiinyvek, riipiratok, ,'agy h:'lrmif(··le 
sajtót.ermók házalás úfjún \'aló elárusitására, vagy előfizetés gyii.iI,;~MlC7. 
h()lügyminiszteri engedély szükséges. (1873, m:í.rcz, !l. 41l:1. !'z. a. 1;c'lt 
h. ü. min. rendelet). 

U. ul.asokat., kérésükre, ft mennyiben fl7. fl szolg:ilat 
hátránya nélkül LeheLő, kéLes biztonságn utvonalakon elkisémi; 

Oly utasok, kik eset.leg pénz vagy értéktnrgyak hil'fokithnn oly 
utakon kénytelenek menetelni, vagy koesizni, melyen iSlllételten J'(lnlllllak 
elő uton:í.llások, rablások, vagy más biineselekméllyck. tehát ahbeli 
féleleimök, ll(lgy meglúmadlnthat.mlk alnppal bir, a csenrllil'~pgel az iránt, 
hogy őket hizonyos helyig elkisérje, lllegkeresheti és n. ('s ... ndör~ég ily
nemH kérelelllllek eleget is temú tartozik. 

;',:"., .!.-.) 

Utnsok fede1.eti kiséretéért, a fedezelet igénybe vévők 'részér61, ~ . ' 
ha a túynl~:íg 71/2 kilométernél nngyobb • ..:- kiséreti dijak fizéteÍ1dők ·M ; 
pedig minelf'n f'gyf'S c!\emlör részére 71/2 kilométer: távoiság útán 70 
fillér: hét és fél kilnméteren lelnI bezárólag 15 kilométetig 1 korona 
40 fillér: Hi kilollll'\ercn felUI bezáróIng 221/2 kilométerig 2 korona 10 
fillér és igy tndhh ezen nrány szerint fokozatosan. . ' 

F,Zf'lI ki,,(~rcti díjak c~etröl esetre közvellenUl a csetidört kive
zénylli ör~pnl'an('snnk nyl1gtájára fizetendök ki, melY összeg II kiséretet 
teljesitő cscn<l(irnek aztán kiszolgálta tik. '.' ,. '. ". 

Éjnek idején türténendő kiséretért szintén ezen.dijak' járnak és . 
n fentieknél nagyohh Ö~S1.cg nem követelhető.' ".! ':' .. 

A vi!'s7.nntazásnál kiséreLi dijfizetésnek helye' nincseti,kivé"én~ 
ha a yi!'S7.l1jlh·ch·lko1' is kisérel eS7.közültetik, mély esetben ugyartoly 
dij li7.etf'IHlil, mint n milyen az oflamenetkor fizettetett.. . 

Az l1ta!'ok ('Iki~c\rése csak nl,kor történik, ha a csendőrség i:n~S 
f(lntn~ahh hnln!'1.tnst nem Hlrő nyomozó,. vagy felszólitolt szolgálattal 
elfnglnl\'n nincs: ..' 

10. katonai szökevényeket és magukat 'gyanUs körül
ményck l,ii7.ött érvényesen igazolni nem tudó katonákat el,;, 
fogni l'!' a legkii7.clcbhi közös hadseregbeli; illetőleg honvéd~ 
pal'anc!'llobúgho7. bckisérni; 

11. IIjnt1e7. !'zökovényeket elfogni és a közigazgatási 
hatúság elé úllitani; . ' . 

I1:HlI'iih.lf'spknek a felll1vizsgál6 hi1.ott!';ág elé való kiséréséböl, 
vagy hat,,!'ági ff'lhh'ns folytán ellíál1itásából felmerulő költségek (étkezési 
póll i '];) a y .... c1tiiryény és annak végrehajtására vonatkozó utasítás 111. §. 
1. rI é!l r,. pontja elsli hekezdése értelméhen, az illető állitás kötelesek
npk elű:íllitásnra hiyntott községet terhelik. (Bl\t. 1899. 69,815/V. b. sz.) 

Katona és ujonc1. szükevényekkel követendö eljárást illetöleg 
utalunk ezpn mii X. rejezetére. . . 

12. nyomozó Icvéllel üldözött vagy oir egyéneket, kik 
ellen plfogatttsi parancs van kibocsálva, elfogni és az illetékes. 
hnlr'lságnak átadni, továbbá Mborlókat, kémeket, rendőri fel~ 
ül!yf'lel. nlú helyezeit és killtasitotl személyeket, szabadon 
hoe!'átoll é!' feltételesen szabadságolt fegyeQczeket és . kötött· . 
mCl1etlevéllcl killtasilottakat, kiknek felügyeletére a közígaz'" 
gnlli~i vngy rendőri hatóság a cseildőrséget felhivta: - éber 
figyelemmel kisérni, tartani és velüJt szemben az eredmény": 
hez képest s7.flhályszerUen eljárni; 

F,zen pont nem igényel M~ehbi magYárázatot. 

13. Cl'iir1ilésel,re ésülletvényekre; nyilvános ~özleked~si 
eS7.I,üziikro és tárgynkra, ll. m: vasutakra, távírda és telefon 
hnzalokT'n, l,ü7.IItakra, a7. ,országutak és más utak mellett 
levő faültetvényekre, csatornákra vizszabályozási töltésekre 
és mii.vekre, 7.silipekre, hidakra, továbbá' nyilváf.!os . kutakra 
és emlél,s7.0hrokra; állami,megyei .és községi határjelekre 
és ezimtáhlúl,ra, IdHönösen a határszéleken, éber figyelmet 
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forditani, a minds7.eken éS7.lelt Ml'Okat (~s l'ong':"II(lsokat, 
különösen a vasutak, gőzhajók és más kÖJdeke(1f~si eszl,iizök 
körül talált hiányokat az illető hatósúgoknak hejP!0nlpni és 
az ily nyilvános intézetek, épiLmények és iiltel vénYf'krc nézve 
fenálló szabályok . ellen vélökkcl szemben szahiílyszf'riirn 
eljárni; 

14. mindennem ii kii:>;!ekedési vonalaknéli f'S II I alm:"ll 
gondoskodni arról, hogya forgalmi összckiiltelés {~s zaml'
talan használat meg Ile almd:lIyoztassók f'S kiiliiniispn Hrra 
feliigyeini, hogy minrlenki HZ III-rcnrl{~szl'l. IlI'llrldiliinIH'1I II 

folyam- és viz-rendészet szahályaihoz allmhllazknrljl>l,: nz 
ezen szabályok ellen figyelllH'ztetés 11ti'm is v,"tiikkel ~zl'lIIh(,1I 
szahályszerüleg eljárni, iIIetöleg az elleIlszegiiliikpl a legkiize
lebhi l'endörhatóságh07; elő\'ezelni ; 

A fenti 13. és 14. ponlokhan ff'l~(lrnll f'~plf'hf' n'llnlkm." filfl~ 
halúrnzy{mvok II hünlel!pk pg \·pl~('gpkríil S7.Íl!t·, 1 Ríl'l. ("'i r, I ·('7.: a 
kihflg:í~nkn~l s7.óló 18T!). éd XI,. I.-r.z,; tnnil,h;i n lIIil,'"d,"!;,'k f"ll' 
larlúsáról szóló 18Rl. éví XXXIX. I.-('z.; a "ízíjlll!rúl ~z,',,(', I;"-:i. ('\'í 
x,'l:IIl. t.-ez.: fl. táYÍ]'(la, lád'f'~zplö ,',~ I'gl',;h "ill:1Il1"~ 1"'r"lI"f'z,',~,'kflil 
szóló ]888,· .:\yj XXXl, I.-cz,; a kii7.\Ilak· ',',~ "úm"l;n',1 ~7"'''''\ 1;!!1I1. ,;\i 
l. 1.-('7,;: n határ és fiiltlm{'rp~i jl'lC'k hllnlf'l,l jllgi \'1',.),.11 11,"' l'Iil ~?,·\,,'I 
18\)1, évi XLI. L-c7.ikkekhelJ foglallalnnk, 

15. a l,üzségi éjjeli öriikPl. pml y:'tz:i!' 11 11,n 11Il:Í\'a I "l1l'n- I 

őrizni, az ez irán1'bnn mnla!'zl:i!'>!'nl lel'helll'l,1'1 fl'ljl'll'lllf'ni 
és a halósúgilag szabályozott zÚI'óri'rl, !Jelnrlác::í! plIPniil'izni. 

A csendőr az esel kÜl'iilrnényéhez kópe!'l lIlpginlésl. 
feljelentést, elővezetési, elfogást, sziik!'ég eset éhen, \'E'sz<,'lyes 
gonoszte"ük ellen, megbilincselést alkalma7., 

A zríníníf iIlelöleg mcgjegYf'7.If'lik, lH)l!Y n7. 1 R":.( : ::\rll. 1.-"7.. 
(tit ~.l érlclllH;hell fogaM" yel111églíi, RiirlHiz, rúlinl;am,"r"'~, 1,;ir,"It;·'7. ,"R 

kúvénll"l',"s(!ltltrm a 7,clIr\lós Yagy hizOllyoR idiil'c ~z"rilh:tl,'" \.:t;!y "::'''~7,''11 
he is tilt hnI.ú. 

K nrr.Slll a , ~iil'hú7., p{l li 11 k f1I11 r"r"R, k;'''',;hflz r\s I;:í\'l"lll,"r('s llyitnl

Inrl<Ísa az {;j hízonyos úr:íin tul hl'l.illlwlú. 
Mint<Ín - liirvénv ól'lehm;ben - mindelJ tiin'éllvhnlús:ig !;iilel .. ,7.

letelt arra, hogy fi, zár6rákra yonnlkozólag szab,flyrCliddrlr! o """.0<11 II, 
az e tekintetben {cnrílló 1'endelkczésekct a. cscndöl'ség II mrmlci .<::aluily
l'cndelctckböl tudhaUa me,q. 

A kü7.ségí éjjeli öriik ellenörz.:\se kiizhi7.lons:ígi '·'\Tplllls7.nhály. 
Az .:\jjeli öröknek, mint községi alImlmawllnknak, kiih,ll'ss{'gll111la~7.I:í~flt 
a csend(\n,ég fl. kiizségi cliíljárús:ígnnk sz!llJClilf'g jf'lf'l1l~P ill', i~l1I .. ,It,·'g 
p.selén azonban, vagy lm a községi eliilj:írr"ság kcltök6p n"J11 in[{'7.);,.,ln('k. 
fi, szolgahir6i himlalnak kell jelenlést tenni. 

Li "felhívás" va:gy "megkeresés" folytán 1'r,lp:I1"ri s::nlyrílafi 
teendők ezen mil III. 1'észébcn mnna.k tál'.'}!la1m. 
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fl. .·1 CSC)UlŐl' llw.'Jatartása szolgálatban. 

A ~zolgálatban álló csendőrnek magatartá.sát, maga
viselelül, fellépését és érintkezéEét magánfelekkel és hatósá
gokimI a ~wlgálHli s7.ahályzat I. rész, a csendőrségi szolgálati 
utasitli!' é!' az általános szolgálati halározványok irják elö. 

A c!"PIHlflr magatartása minden irányban es minden 
kÖl'iilmf'lIyek kii7.t kaf')1l,í.<1 legyen, . 

A kalonát:: lIlagalal'tá~ a feszes, tetszetős, komoly és 
milldl'l1 p ){pliill !r"f,írozo(t fe\lépésben és bárminő szolgálati 
él'illll,pú'~ allmhll(tvnl szabatos, velős és értelmes beszed
modorhan nviln\1l1l1. 

1\ ('~ell;liil'lH'k általában véve minden szavában és tetté-
ben lal'illlalMan kel'ii1ni ke\l mindazt, a mi szolgálati fel
l"p('~ót IlI'llP7.itpnó és az inlézmény jó hirnevének kisebbitésére 
szolgálhatna. 

1-:7. flldJ!)1 IIcmc!'>ak ki.i1sejére kell gondot forditania és 
mill!\pn alknlomkm li~zla, csino!'! és szabályszeri.i öltözetben 
meg.H<'l1nie. hal1(,1I\ a lakns!'>ág vagy a hat6ságokkal való 
érinlkpzf'spinél is oly morlOl't kell tanusitania, mely részére 
az úllnliÍno:: ti:.:zlplnl('t üs hecsülést biztositsa, Nvilatkozataiban 
é!' .H('lItl':.:('ihen 1!1I'tf')zlmrló és felLéllenül megljizható légyen, 
! lIlka l'(l!'nkt{,J és dlll'm~áglól jJerlig lartó7.kodjék. 

A e:.:rndÜrli.i1 fokozol! .Iapinlat, elővigyázat és köri.il
te){inlf's I,ii\'cleltetik ldilönösen ünnepélyek, népgyi.ilések és 
népesnpnrtosul:\snk alImImával. amikor minden meggondolat
lan"iig, hPIH'zegés, felesleges fontoskodás, vagy szükségtelen 
hcu\'atkoz:'IS ('~ak I,ellemetlen, sőt veszélyes következmények-
he7, yczl'thcl. 

1\ c:zolgi'tlnlhan álló csendörnek feltétlenül és, SZOl'osan 
a fl'llú Hú \iir\'l'n)'rk ÓS s7.ahályokhoz szigoruan kell ragasz
kodnin. Hnnyival inl,áhh, mert törvény vagy szabályellenes 
csell'km(~nyei ~ a katonai biintelö törvénykönyv határozványai 
szerint - mint örszolgálatbani kütelességsértés, hivatalos 
vagy !"zolgálati hatalommal való visszaélés, szolgálati szabályok 
mellö7.óse általában sth. igen szigoru büntetést vonnak 
maguk ut:\n. 

Tény az, hogy a szolgálatban álló csendörnek igen 
kényes helyzetc van, mert nemcsak a szándékosan elkövetett 
törvénytelen vagy szabályellenes cselekményeiért vonatik 
felelüss{'gre, hanem azokért is, melyeket a szabályoknak 
hel1'lell'n _magyar:\zala vagy nem tudása folytán követett el, 
ugyszinlén azon hátrányokél't, melyek bizonyos esetekben 
kötelező !'\wlgálali fellépésének elmulasztásából keletkeztek. 

A ('scndiírnrk lehát sem többet, sem kevesebbet nem 
szabad lenni. minI a mennyi előirva van, mely kötelezettsége 
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reá nézve annvival nelH'zebb. me!'t a Ieglöhh c;opt hpn I!rnr:::. 
sőt !'öglöni fellépésre van \1talva. -

Hogy tehát a büntető tiiryéllykiillF biintptö hat:íf'l)7.
ványaival való összeüll{özést elke!'ii1je, a c:::endiíl'llek lllindpIH"!k
előtt nemcsak elméletileg alaposan kell iSlllernip II C';oellcliil'>,r:'l!i 
utasítások, szabályok és különféle paral1(~sok Illpllpll a pnll!:ll'i 
életben érvényben lévő, a kÖ7.bi7.tol1s:1g', a {'spnrl I;S 1'f'1H1 
fcntal'tására vonatkozó tö!'vényeket, minis7.tpl'i I'PIHlclplpkpt. 
törvényhalósági (községi) szah:ílyrenc1elctpkpt, h HI H' III a7.nk 
helyes gyakorlati allmlma7.ás:í.I. is, lllill{'If'ogm nl'lI1 pl('I!I!"~ 
ajú,nlhalú, hogya cscndü,' min(]PII l'Clldt'II(!~7.,";o('·I'P :ílkl ~7.a had 
idejét önképzésére forditsa, annyiva I inkáhb, lllPl'1 a (·<:PIHlii!';:(.1! 
által tudni szükségeltek oly nagy anyaghalllla7.t iiJ"ltwk ff'1, 
hogy azzal még szellemileg fejlettebb egyének is csnk llC'hpzell 
képesek megbirkózni. 

Röviden felsoroJjuk e heJyiitl nzol1 c;opJCklll"'IlYf'kpl. 
melyek eJ]{öveléséLől a 8zo1,qálnfbnn álló f!sclHliirllck kiiliiilii;opn 
tnrlózkodnia kell. Ezen cselekmények a kii\'ptkp7.Íik: 

1, 1\ kijcliill lllirnnytCll-,'nlr'l illrlnkolnU:1I1 f'1I,'p's, 
2, i\ szolg<ilal.i kiill)'\'ccskt'bcn cliiirl t!'n'plnr!!)'a!; !,!!,"~zh('1l "H!!)' 

részbcn le ncm porlyázásn, 
3, E!!yes lnrepponlokon hoss7.ahh i,lpig in,lnkolnllanlll ,';lIc, id;i"";:. I 

;t 1\ szolg:ílali idlinck indok nélknli lllpJ!rii"idif"'s" "a:!,' lll":!' 
hosszabhilnsn, lell1ít az őrs székhelyére el,ihh \'nlú hr\'f.ll1t1I:'I<:, nl!!), 1'!',li!! 
az elíiirl irWI'C be nem vonulris, 

li, Az ciiiirt Icszállás hc ncm lnrlrisn, vn~n" m:ís h .. I"I'11 ,',~ i,hilH'11 
való megt:ll'lúsn. ", 

G, Az el/iirl pihenés hclyének, "ngy hlrjr'l1f'k 1IIf'j!dlfnzfal:í o n, 
7. A s7.11hnlyellenes, mcg nem rngf'dell kpl1)'rh.'llIh" "ali, 11,,1)'('7.

kcrlés, 
8, Ingyf'1l ('lfál:ís elfognrliísa, 
fl, KnrcslIl:íkha. élei, ital, "ngy Illtllnln7.:'IS (,7."lj:'II,,',1 nil,', h"I,'J'('s 

ós olt ,-nl{, inllolwlntlrmul irWzós, 
10, Olr álfnpolok eliíidézése. melyek mia II n7. illeli; :l s7nlg:ilnl 

pon los és mCl!hizhnlcí ke7.f'lés6rc nlkn Inl:1l1n nná ni lik, ]'1. Ipl',"S7,1':!!"r.',s, 
ll. A CSCJHliít, feleltes halcísriga állal ki:l,loll kiiliinji~ rl'llIl"II;"7."'5,,1;: 

és pnral1csok leljnsitésének elnmlaszl:'lsa, 
12, Aswigáinti Illasitnslmn IIwghnl:'trowll kiHelm!'k mf'lI,jz,;sf',-

vagy n7. előirt cljánissal cllcnléles ('Ijárús, 
13, A szolgál:ll.i l,öl1yvecskóhe hamis :l,lnlok Ilf'jPgy?,';:!', 

Mindazon esetekben, nrnidön CIÖI'C ncm hUllt!. cseméllypk 
a rent eiősol'OlI, tilaJmakl.ól való eltérést s7.iikség(~;o;oó ]cszik",
a csendőr saját relelősségéL'e fl lilLe) hnl:iro7.v:íl1yokknl ['11('11-

téles eJjáL'ást is kövelhet., a7.0nhnll eljárásüról !Jc\,(llllll:isa 
alkalmával, esetleg a helyszinéről ől'sparancsnokúnak jclelllé;ot 
tesz, ki a rendkivüli körülményeke t az úllonuls szolg.Hati 
könyvében tárgyalja, egyIIttai az eltérést indokoló kiiriilmó
nyeln'öl meggyőződést szerez. 

i\:. 

',' 
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tn, Ajándék ésill!J!/en ellátrís tilalma. 

A fent fplsorolt tiltó cselekmények közül különösen 
kiemelcmHinek tartjIlk az ajándék és ingyen ellátás tilalmát, 
miutún a csendőr fl lakosság adakozási hajlama és vendég
s7.eretP\{mél I'ngva ép e tch:intelben van leginkább csábítás
nak kit{~\'(', Ingyen ellátás alaltértjük az étel, vagy itallal 
való Illpg"cIH1('l!l.'lé;ol, bizonyos szivességek, pl. éleimi és 
élve7.cli ('7.ild,pk, vagy ajúndéktárgyak. elfogadását és· ezek 
!:;iizött minI h'gJpala(~sonyitóhbat: a pénzbeli ajándékot, ugy
np.\'CZf'lt hOI'I'H \'a lút. 

A (';oendiil'ség tekintélyéneil: megóvásá szempontjából 
kii1ünijs ronto~stil!gal bir, hogy annak tagjai a lakosság elö~t 
felléllpn ti;oztclelhcn és bizalomban részesüljenek és fUgget
lenspgiikct milHl(·n irúnyhan megóvják. Ez adja meg, a 
törvény :iltal l'eá I'\Iházott hatalommal együtt a csendörségnek 
nzon Nii!. TT1ply n7.1 a7. eredményes müködésre képesiti. 

l\1:íl' I'p(lig a7. által, hogy a csendőr ingyen ellátást 
fogalI 1'1. nJaI!:it a7. iIIelÖnek lel,ötelezi s ha ellene, vagy 
!lfl7.zút at'!nzói {'llen szolgúlatilng fellépni kényszerülne, fel
Ir"pósé!len hi:ínyoznék a fiiggeUenségében nyilvánuló erkölcsi 
mii, plné7.iÍ\'ó ÓS crp.lylelenné válnék. 

A csen dör sok esetben 11talva van ugyan a lakosság 
szi\'cs,"égét il!ényhe venni, mert noha szolgálatba megfelelő 
élelmi;ozert "is7. Illogá\'al, mégis hosszas külszolgálat alkalmával 
elö('onltllhal. ho!!y éleImi szere elfogy és azt alakosságtól 
k(\nytclen be,"zcL'e7.l1i. Ily eseteldJen azonban., köteles az illetö
nek a felnjánll élPlmis7.crérlvagy pénzt adni, ennek el nem, 
fogarl:'tsa e!-'etén n7. 1i.tvelt holmikat egyenértékü tárgyakkal 
viszonozni. ' 

I~ tekintetben a polgársúg és a csendőrök tápintatára 
,an hi7.\'n. hngy II nyujtott szivesség és a viszontszolgálmány 
adúsa egyik félr'c nézve se legyen sértő. 

Lovas csendőrök fi lovak részére szükséges Iótápot 
magukkal vis7.ik szolgálatba; ha ez elrogyna, ugy ázt nyugta 
mcllett a községi eJriljáróságutján szerzik be, a felmerülÖ 
kindásoJmt a feltcrjesztclt nyugta alapján a szárnyparancs
nokság t(l'Íti meg, (.,Különlegeshatározványok" 19. pontja.) 

Ajtindék, ,agy jlltalörrt' elfo'gadasa ':- még oly aggály
talan körülményck közt is; .:......:. sokk af' szigorubb elbirálás alá 
esvén, mint az ingyen ellátás; a legszigorubban tilos. . . .. ' 
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11. Mulató helyek felkemsésénrf.: tilalma gZfJl.'!,i!nlhnl" 

A szolgálat.ban álló csendömek korr!"múhn II {'I kl'wi 
vagy olt italt inni, fegyverét lelenni ninr!" lI1(,~f'llged\"f',
egyálla lán ott csak ,annyi ideig idö7.hel. an1f'llnyire azt fl 

szolgá.lat érdekei (pl. mulató egyének mf'gflgyel{'!"p, Y('I'f'llg;d!
sek megakad:í.lyozása, stb.) megki:'\'elelik - é!" ha f'gy:"tllnlúll 
korcsmúba búrmely okhól helépell, e7.t !"wlgúlaflH',I tiirtéllt 
bevonulása IIlá.n őt'sparancsllol,:iuak li. j:lrM.iI'\'C7.etii hcjpfPllti. 

A c!"endőr tehál, lm korc!"máhc'll alml' (,t IH'7.n i \'agy italt 
inni, éleJmiszereket - a kÖ7.~égi elülj;il'f'l!":lgi tagok (jf'gy7.ii, 
biró, esküdl) engedélyének kikéJ'é!"c mellett - a kii7.t:{·gi s7.(Il
gávaI, esetleg Jllás polgári egyéllnel a l,ii7.!"(~g h:Í7.:i 1l;i1 !"'·':7.éJ'f' 
kijelölt helyiségbe hozat ja, mit a kii7.sc'gi eliil.iúr,',,:;ig Hnl1yintl 
szive!"ebben elősegít, mel't a psendöl's{>g millrlf'lI il'úlIyhan 
való támogatása kÖ7.érdeket képc7.vén, 1'7. l{iitelf's~c'·g{·hf'1l it: :'dl. 

L? 'J'itnklnrtr;.q. 

A csendül' már letelt c!"endiil'ségi esldijóIH"1 fllg\'n ic:. 
mindennemü szolgá.lhli ügyhen a ]l'gC:7.igOJ'llbh titoklal't;íc:J'n. 
és hallgat.ásra van ],iHelmwe. 

I';z alat!; értendő, hogy lllinclcn a c!"f'IHliinH'k hiynlaln!" 
eljál'á.sa közben ludomásara julott bál'mily lónyt (',:aki,: a7. 
arra hivatott hatóságnak hivatalosan szabad hcjplrlltl'ni. dc 
semmi eset.re sincs megengedve azt mag-:í.n':7.:cmóIYf'kk!'l 
közölni. 

l~pugy tilos a közbi7.tons;igi ügyben titokkr;p adnlf 1'('1-
vil:ígositó, vagy ulbaigazitó nevót elúrulni, milll:ín ha ('7. 
nyilv:'tnosságra jutna, az illetö óletével, vagy vagyfJllúral 
lakolhalna jószivüségeért.. 

Ép ezen okból, még a biróság vagy rendöri hat(),::í~hnz 
teendő jelentésekben sem szabad a besugóra. hivalkol-ya. 
annak nevét a hivatalos jelentésben relernlileni, kivÓyÓll. ha 
ezt önmaga óhajlnllá, mely esetben a beslIgás rcljrlelltó;::llI'k 
vétetik. 

18, Irásbeli bizonyitványok kiállításának tilalmn. 

CRendörségi s7.emélyelmek éR parancsnoks;ígnknak ;::7.01-
gálati ténykedésükböl folyólag, vagy szolgálati teendiiikkel 
bármi összemggésben álló ügyekre vonatkozúlag, il';ishcli 
igazolványokat, bizonyitványokat és elTéléket felek szúmúra 
kiállitani tilos. 

t 
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14. Egyéb tilalmak. 

A dnln;1I !tzlÍs s7.01gúlali ténylmdés allml m ával , vagy iii
vatalos liclyi;::(;ghen, avagy magúnlakásba való belépés" alatt 
tilos; de portyúzú,: I{iizhen a ktizségeken kivül a szabadban, 
vagy pihenii1\: nlkahnával a szobában meg van etigedve. 

Tilos tm'úhh:i. a cRendürnek kufyd..t pórtyázas, vagym.áS· 
s7.0lg:ílati h~nyl,cdés allmlmávnl magával vinni. . 

A ,1)"f1.~ psendör a lot'át kimélhi és nyomozas tágy más 
igazolhat,') sziikség esetét kivéve, csakis lépésben szabad lo~· 
vagolnin, . ' . 

- ,\ cscndümck tilos végiil minden' másnéinuj az ő hlva~ 
tús:Hó! i(ll'gen te .... ékenységet, pl. mesterséget, stb. uzni, nem-' 
c,:nk n7.É'I't. mert ezek állásával össze nem férhetők, . hanein . 
kiiliinii!"cn azert, mert ily tevékenység Öt á közbiztons:ig~ 
s7.0Ig1ilall,·,1 YOlln:l el. ' . 

1:;. l~'rillfk,,::,;.~i mM 1)~ll.rlá1"i . c{lYhlClrkel S azok utba.igazitáBá: 

A r;:: 1'11 CWI' minden polgári egyénnek, annak á.llásához 
k(.pp,:t. --:. illedelmesen - a magasabb osztályhoz 'nem tái.'~ 
t07.I',lmt ~()nQ-l1el szólitvn meg; birtozik érintkezni. . 

~:bhöl következik, ha a eSEm dőr az illetÖröl tudja, hogy 
a magasahh körökhö7. tartozik és, állását, ;tángjat ismeri, 
megszüllilúsámtl az illetőt állása és rangjáhoi képest tisz- , 
teli meg. ..... . . .. ' 

P. o. Méltóságos gróf ur! Tekirltetes ügyvéd ur I·· Ha', 
pedig az iIletiil nem ismerné, de külseje után következtethető;, 
hogy az mi oszlúlyho7. tartozik, R, megszólitás igy is hán-
gozhatik: lJras~od, Tekintetességed stb. . 

lIa a csendőrtől bárki is felvilágositást; utbaigazitást;·· 
vagy segélyt kéme, ily kérések, amennyibén' a vis1ionyok ezt· 
megengedik, készséggel teljesitendők; ha pedig a csendör a' 
kérést nem teljesithetné, erről a felkérőt röviden, ildomosan', 
felvilágositani tartozik, de sohasem mutasson türelmetlenséget, , 
készséghiányl és ne ndjon nyersen elutasitó feleletet. 

Oly egyének, kik akár kiváncsiságból, ákár, mint pl. az 
iUasok, külekedő kedvből a csendőrt zaklatriák; röviden uta'
sitandók el, esetJeg hozzátartozóik. vagy barátaik által távoli..; " 
Landók el. 

16. É1'intkezés katonai és polgá1·;"örközege7ck.el.· .'. 

Katonai és polgári örközegekkel á szoÍgá1at ·érdekeit 
előmozditó jó egyetértés ápolandó és fentartandó. Az altisz" 
Lelmek kell e tekintetben jó példával előljárni. 
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A jó egyetértést rontják oly fellépés vagy nyilatkm:atnk, 
melyek más őrközegek érzékenységét sérthetik, 

A csendőr fölénye más őrközegek felrll Lel.lekbcll nyiI
vánnljon, szolgálati sikerei biztosjlhat.ják ('sak rész(!!"C a tf'kin
lélyt és elismcrést nemcsak a Inkosl'Hig, hanem az ií,'kiizpw'k 
részéről is és a közbizlonsiÍg feletti iirkiidésbeni ncmps \'('1'

senygésben elé,'t eredmények soIdmI hat:ísosahh hizollyit('lmi 
az intézmény élell'evalósdgának, mint holmi ii['rs, a kalonai 
jelleget előtérbe hozó szólásmód!)k, 

17. SzolgálatlJa.n eljáró csel1düro'k ignzol,ístI • 

A szolgálatban álló csendürök ignzolás:'!1\1 a .Sznlg:i1ati 
könyvecske" szolgál, melyhe az ürRparancsllok a telj('~i(('ndi.i 
s7.0lgálat czélját, időtartamát és megkezdésél eliiirja, 

A s7.01gálati Tnoghagyás hivatalos til kol képpz, pz nldll',l 
másnak, mint a közigazgatási hatóságnak abba lH'tpldn!pni 
nincs joga. 

Diróságok és egyéb állami hivatalok alkalllla7.0fljai. nk
kor, ha segély, vagy bármely más szolg:i1at. \cljPsilésl't iga
zolják, a könyvecske "Meghagyús" rovatáha helel\ÍnthPll1ek. 

Az előirt tereplárgyaknál a megérkezés idejél r',s helyr:,t 
a csendőr írja be, annak megjelölésével, esetleg kirel órinl
kezelt, 

Községekben azonban a szolg1í lati köny\'ecske Iltnlca) 
rovatába a község pecsétje, a községi hiró, vagy el1\wk he
lyettese által benyomandó. A biró távollétéhen. vagy (öjnck 
idején ezen igazolás elmarad és nincs megcngcd\"c a ('sen
dőrnek ezen czélból a község előljáróit. nYllgalmukhnn zn \'a 1'11 i , 

Ilynemü lepecsételés alkalmával a szolgúlati mf'ghngyús 
a község pecsétjével rendelkezönek sohasem mntntand(') be. 

,'O, 

tr 
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II. FEJEZ~~T. 

A csendőr magatartása szolgálaton kivUt 

A ('senrlijr szolgálaton'kivUI épugy viselkedik, mint bár-
mely má~ I isztcss{~g('s állampolgár.' ' 

Mill!:íll hival(lsán:'U fog\'a nyilván()s éllenőrzés iti aLt áll, 
aggr'lflva kel'iilnie kell neki mindazt, anii' őt a lakosság előtt 
}ealaesonyÍl hal mí.. vagy kisebbithelné, annyival inkább, mert 
liHe. mint II ['('IHl ürélül méltán elvárható, hogy magán. éle~ . 
tében is a józanság és példás magaviselet 'mintaképe legyen. 

Mint II fegyveres erő tagja, szolgálaton kivül is mindig 
egye\ll'llh;'lhan és oldalfcgyverrel tartozik megjelenni. i 

Ismerelsérd kÜl'ének megválasztásában óvatos és körül
tf'ldnlii Ipgycn ós csak oly egyének ismeretségél és barátsá-, 

. g:H 1\I'l'e:-se, kik állal:í.nns jó hirnévnek örvendenek és köz
tisztdcthr.'n ;'tllanak és kiknek társadalmi állása és mi.iveltsége 
is az ji :ill:'t~:'tYal és képzettségével megegyezik. 

Hoss7. hirhen álló korcsmákat és lebujokat kerülje, -
knrpsmúk és kávéházakhan a csendőr rendszerint csak rövid 
ideig i(li,i7.ziin ús zajos mulatságokban, vagy kártyázásbann~ 
vf'gyen rész\. ' 

l\lng:in érinll,czései alkalmával ép oly modort kövessen, 
mint a milyen az előző fejezetben megírva van és lartóz
}wdjók milHlennemü erl,ölcsi hibáktól, minők adósságcsinálás, 
}{ijnnyelmiisp.f:!. részegeskedés, mert ezek a csendőrségnél meg 
nem tÜI'etnc!i: és az illetők eltávolítását vonják maguk után. 

!Lá<1rl J. ré!'z, Ir, fejezet, T. pont, h) alponlját, 28 lapoldÍtl.) 

E helyiitt mcg.iegyeztetik, hogy a csendőr, ha azt li. szol
gillati viszonyok megengedik, tisztességes polgári. egyének 
rószériii hozzá intézett meghivásokat, pl. lakodalótn, disznó
tor, Imcsn alkahmt\'al, elfogadhat, miután az ilynemű vendég
látások nem esnek az ingyen ellátás fogalma alá, de ily al-· 
kalmald\Or is a fenálló tár5adalmi törvények és szokásokhoz 
kell allmlma7.kodnia és .. magát tisztességesen és ildomosan 
viselnie, fiikép pedig' duhajködások[ól tartózkodnia kell. 

, I'olgúri egyénel,eta csendör csakis a laktanyán kivül 
vendégelhet meg, miután alaktanyákban . való vendéglátás a 
fenálló szabályok szerint tiltva van. E~azonban nem zárja ki, 
hogy a csendört i~merös.eia, lakt,anyában" a szolgálati időn , 
ldvül, meg ne látogathassák,.de az illetőknek a laktanya-rend 
és szab,'tIvokhoz alkalmazkodniok kelL." ' 

Ros~z hirben álló férfi és nőszemélyekkelval6 bizalmas 
érinlkezés tilos. 
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Hy személyeket a csendörll1kfrmyábl1 liílogafr"lld'{'llf fo
gadni, vagy megengedni, hogy awk mások ,ílfal hf'Yl'7.('fte!'
senek, tilos. 

Örszolgálatban nem álló, de szolgülafi iigybl'n f'lj<il'ó 
csendőr, ha hivatalos 'helyiségbe lép, lwlapját (snpbíjút) ff'n
tartja és lisztel eg. 

'Magánházakban és magán egyénekkrl S7.CmJH'n Olznnhan 
fövogót lef.oheti és ft szokúsos pnlg,íri ]{ö!'7.i\lIfl"si ml'Hlnt :11-
kalll1nzhaf.ja, 

A csendőr jelentkezésre csakis katonai l'gyéllf'ld,el ::7.f'1Il
ben van köt.elezve, polgári egyóneknck !cpnrlii jr'lpnl('::eit 
lmlonai formában, de nem az alát'ondeltségi viszonynn k meg
felelő módon teljesiti. 

A csendőrség részére II polgál'i hal<')s,ígflk I'r"::zr"l'iil hil"a
I al os ügyküdésre, vagy piheJJésl'e kijeliilt helyi::('gpkl'f II 

esendöröknek összepiszkoIni vagy Olz oli, lévii I,í I'l!yn 1\<1 l 1Il1'l!
I'f)l1g,í.lni nincs megengedve. miulún oz esethPII az i1lp'ii ];;"'
L('riLésre köt.olezetl, sőt szándékos l'Ol1g,íhís osetöhl'll, ha 1',,1-
joIOlILet.ik, megfenyilésnek is néz elé, 

III. FJi:.m7,I~T, 

A csendőrség é"intkezése hatóságokkal és magán
felekkel szolgálatban. 

1, Bemuta.tás a le,'Ir'uysr,q n?g.?0-öl, 

Szolgálatban álló csendőr, akál' magánfelokl,el. kikhez 
szolgálat.i eljárásában utalva van, akát' podig küzhinltalhan 
álló személyekkel érintkezik, mag,it nevének és ronclf'nkoza
tának megjelölése mellett bemuta.tni tartozik, Magasabb t,ír:::Ol
dalmi állásu egyéneket az állás\1lm~H fogva őket megillelii 
czimzéssel szólítja meg és fokozoltabb \1dvarias~ágot tanusit 
velük szemben. Minden udvariasság mellett azonban. katonai 
állásánál fogva, tulalázatosnak, vagy meghunyftszkodónak 
lennie nem szabacl. A bemutatás formúja következő: (Urasü
goclnak, Tekintetességednek, l\léltósúgodnak) N. N. csendür 
magút tiszteletlel bemutatja. 

Ll szoZqálatban álló csen dör; ha. valamely himlalos helyi
sér/be lép, ntkázatát és fe,qyverzetét a "Szolgáloti s.?abályzat"
ban elöirt módon viseli, kalapját (sapkáját) fr.lItartjrr. és ldhhoz 
vett f'e,r;yn'.1Td, "vigyázz" 6llássnl, tehát k((foHás mríilon (/(Urr, 
111e,1J a kii8ziintést, nem perU,1J szlÍral, 

',; 

; .. , 

27 

?, l?emlllafás tisztele és ö"spamncsllokok részé1'öl hatósági 
közegeknek. 

A csendörség és a katonai~ valamint polgári hatósá
gok ki\zött mindig jó egyetértés uralkodjék; a szarny. és 
szaka:::7.parancsnol,ságok és a hatóságok közt pedig a köz
hiztnl1::::'tgi szolglÍlat érdekében szakadatlan érintkezés tar
IOlnd,'l fell, amely érintkezés alalt., fi dolog természetéből folyó
lag, IlP!lI('sak az il'(lsheli, hanem a személyes érintkezés is 
l'rlelldü, 

Tis7.tek, (szárny, Rzakaszparancsnokok) kötelezve varmak 
a müküf!ési leriiletiikön székelö polgári hatós,ágok fönökeivel 
(fi.ii~plÍn, nlispán, polgármester, biróság, ügyészség, s határ
,,;ím hinltnl fönüke) n személyes megösmerkedést, hivatalos 
hell1l1tal;ís ,iHaJ. minden áthelyezés után, lehető rövid idő 
alatt oszl\ii7.iilni. Azon halósúgi fönökkel, kik az illető csendőr· 
li~7.ttel nf'1Il ugyanegy helyen állomásoznak, a megismerkedés 
a lel!tiihh ('setben szintén mielőbb eszközölhető lesz, ha az 
illetií ti::?!. olz PITe kinálkozó allmlmat szolgálati utazásai 
I,iizlll'n relha~7.n,lIja. 

Vi~7.OI1L a polgári hatósági főnökök feladata, a kölcső
niis::{~g oh'ein alapuló udvariasság ~ötelező formáit szintén 
hetartani. 

Az ör~pnrancsnok az' állomáshelyén, valamint az örs
kii!'lpthpn ~7.(~kf'lü mindennemühatóságok fönökeinél magát 
b r l/1 l/(11 {II i lartozik, 

Minrlcn alkalommal, midöú a· csendör a közigazgatási 
hat(ls,íg- székhelyén siolgülatilag tartózkodik, magát a fönök
Iwk, avagy helyettesének bemutatni s annak esetleg~s felhi-
YlÍ!=ait lÍtvonni tartozik. , 

lia a csendőr szolgálatilag oly községbe érkezik, hol a 
1,ür-igOlzgatási hatóság főnöke szolgálati ügyben jelen van, 
mag,it nála szintén bemutatni köteles. 

IV. ·FEJEZET. 

A fogoly-őrkiséret, fogoly-őrizet 'és toloncz-kiséret 
szabályozása. . 

l, Fogoly- és fcgy~ncz öt'kiséret, s az átvételnél való eljd,rás. 

Fogoly kiséretek kétfélék: 
l-öl'. Az ana hiyatolt hatóságok, (ldr. ügyészségek, fegy-. 

házak, I,eriileli börtönök és közvetit.ő intézetek igazgatósága) 
által veszélyes gonoszté\'öknek elszállitására vonatkozólag ki-
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adott felhivú"ok 111apján, ha ft foglyok ldsél'é!"él'e a rp!!'yii,.iik 
száma elégtelen \'oll1a. 

2-or. A nyolllo7.ó eljárás folyaIlliÍn elfogott pgy('rlPlmr'k 
az őrsparancsnokság s7.ékhelyél'e és innét a feletliik itélkp7.!1i 
hivatoLt hatúsúg bÖl'lönébe mló kisél'ésér'c. 

A7. l-sil e!"etbcn 11.7. illetékes haló!"flg l'ós7.ól'iil fe1hir:ís 
adatik H7. őrspamncsnokságnak, amcly aki!"é!'l:I1r1ii foglyok 
szál11iÍho7. és vcs7.élycs vo táho7. képest lllpgfpklii sz:íl11l1 
cscndŐI't vC7.ónycl ki. 

A hirósiÍg. vagy halósüg H7.0n f'gy('npkpl. l;ik a l,i;7.
hi7.lonságra nézve 1.'e~zél!Je8ek, vagy l,ilnH'k ell""!"zrgiil(\c.:l'c 
hajló természetük ismeretes, kikre néz\'(~ tch:H fokowtl. rlii
vigy:ízat. s7.ükséges, - ?·';8.d(~tr..~Cll lI/r..qjdiillli /fll'lnÚk. 

1\ c!"endiil' a kisérendö s7.cnH~lvekpl. n7. :íh'(~tpll,flr' t,,",tilp/! 
Illcg!T10l07.7.H ös meggyö7.ödik a f~liil, nljjol1 l1il1f'<;!'l1pk-p II 

a s7.ökés elősegitésére s7.0lgiÍlhaI r'l e!"7.kii7.iik, yn!!>" fPgH!'I'f'k 
ós tflrmul:ism 'lilkalmas egyóh pS7.kii7.iik hil'tn];,íh:1l1. !r;rflhkl 
ólelc!T1mel és n7. óvs7.nlmak Illeg!'p!plii l'I1h:ízatllll pll:'r!dk-p, 
vógül, ha gyalog kisól'cndök, I11pnpllu'~pe!"rk-p HZ ill!'liil, '! 

NÖs7.ernélyeknél a7. ilyen Illotrmí!", amrllnyil'c HZ I,,!rrol
séges. megbizhaló nőszemólyek állal végc7.lplik. 

Ha a fogolynak pén7.e, vagy lll,is ól'l(·ke:- IlIlajdnl1n \'an. 
az a hatóság ált.al a csendől'Ilek ,ílvélcli C!iSIlH~l'\'f:'I1\' 1Il(~lIel! 
adatik át. - . 

52. KiséTCti kijltsr;!JClc. 

A fegyenczek kiséreti költségeit ily esetekhen a7. i!!a7.
ságügyi .alap fede7.i. 

A fogoly kisérete ott, ahol vasut, vagy !!i.Í7. h a.jr'l7.'; ~i 
összeköltetés létezik, ezen eszkö7.iiltetik, nhol e7. nincs {'S a 
távolsilg 15 kilomél.ernél nagyobb, vagy peclig- a kisér'pnrlii 
fogoly menelképlelen volna, vagy egyéb köl'iillllényck. Illint a 
foglyok veszélyessége, éjnek idejére való hi7.los helyre val(, 
el7.árása, gyOl'S szállit.ását III egkivánj1ik, előfogat adandú. 

Az utiköHségek és a fogoly élelrnezésónek fcdc7.ésél'C a 
felhivó hatóság rés7.éről elől cg adandó. A fognly i!1(~lmc7.ése 
a hatúsflg :Ulal átadandó kisór'cli levélben elüil'tll1(Hlnn Lijl'l(~nik, 

A foglyok kisérele allmlll1áynl 24 ÓI'lU meghnladú időI'c, 
11 kisérő őrmesternek naponta 1 frl, a csendőrnek 70 kr. 
ét.ke7.ési pól.lék illetékes. • 

Ha a fogoly őrsről-őrsre Idsértetett, a felmerülő szálliló 
eszközök has7.l1álala fejében felmerült költségek, valamint a 
fogoly élelmezési költ.ségei a naplóba beve7.etcndök és okmá
nyolandók s e7.ek a pén7.maradványnyal együtt a foglyot 
továbbitó kisörelnek ndandók lU \Igy, hogy a7.ok végül a p6117.-
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Illaradványnyal ('gyUlt a foglyokat átvev~ biróság kezeihez 
jussanak. . . 

Minden kisérel felváltásnál a pénzmarádváhy átadása', 
az átadó és átvevő részéről a7. utazási naplóban élismerendő. 

;\ cSf'IH\i.írök rés7.ére illeléks7.erü étkezési pótlék' az uti 
eWlegbül vr~tetik fel és ennek megtörLénle,' az uti naplón, a 
fclvl~vii áH nl nyl1glú7.lnl.ik. 

I'; c7.élhól a7. Ilti nnljlóbanaz'állomásról-állomásra való 
nH~gé'rkc7.(;!" és elindnláspontosan feljegyeztetik;' 

A7. \1ti~7.áll1la a7. esetlegespénzmaradványnyal együtt az 
ál\'C\'Ü haló~ágnak adatik át, inely, Jút á kiadás az előlegIiél 
nagyobh volt, II kiilönhözetet a ldséretvezető csendőr elismer
vón~'e ellrnéhcll, annak kisiölgáltatni tartozik. 

Ha a foglyok kÖ7.vetleniíl ugyanazon, csendőrők által 
kisr"l'lp!llpk I'PIHlp.ILetésiik helyére, minek azonban a kiséreti 
levr',IIH'n yi!úg'osnn Idlllomlva Iwll lcnni; ugy az összes oda és 
Vi!"!"7.Hl1lnz:ís II IIwl IlIlÍ \'11 I feImeriill költségel,ről számla készit
tcl ik r'!" a7. non halósÍlgnak adandó át, J.llely az uti előleg et 
ld !"znl g:í It a "a. . 

A ('srmIiir a s7.állitási eszkö7.ökért, a katonai arszabás 
s7.cl'inti dijat, fnglyokért vasu[on fél harmad osztályu és göz-
h n jt'l\ 1 fl~1 fp(\ól7.eti jegyet fi7.el. . 

iinhllz!!nlomhól lelal'tó7.tatotL foglyok kísérése és nyo
ITH.l7.1i!",'t!,r'11 felmcl'iilt költségck, felsőbb engedély kikérése nél~ 
J,iiI a sZ<Ímyparancsnokság állal felszámitható. . 

TeljP!"en vagyontalan foglyok élelmezéséről a csendőr 
gonrlo!"kodik. ki a7. el,kóp felmerüIt mindenféle kiadásairól két 
tal1l1 pliittelllc7.ése mellett kiállított nyugtákat vesz és ezen 
!i:iiHsl'l!pkf't a ny\1gták csatolásával saját utazási számadásá
ban s7.ahálys7.cl'iien elszámolja. 

.1. Fclii!l!lele.l fo,qlyoha kisérés közben. 

A fogolv kiséreteknél a kisérő csendőrök feladata: a 
(o!llyot Mdngan mf'!liirzöÚen a hatósáqnak átadni. 

E7. alatt él'lelendő: . 
a) hogya fogoly,. semmi. köriilmények közt meg ne 

s7.ökhessók: 
b) hogy scm öl1l~lagáha~"sem másban. kárt neokozhasson; 
c) hogy h07.7.áLartozóival,. bürit,ársaival, az orgazdákkal 

és hiinrészeseldwl össze ne . beszélhessEm, vélük sem jelek 
által, sem szóval, vl1gy il'llsbim qe 'érii1~~ezhessék; . 

ri) hogy a hirtokilban' l!3votárgyakatmeg ne rongálja, 
meg ne sellllTlisitse és el.nC d~bja .. 
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A foglyok szökési kisérletének mcgnf'hczitó"P'l'c. nwk. 
kik az átadó hatóság, vagy pan1l1cslloks:íg- :llta I ~ kiiliillii~f'll 
veszélyesek"-nek jeleztetnek, ö!'ldsórós kiizhcn mindl'nkm' 
megbilincselt.etnek és a bilinr.sek róluk csak m'v()silng hf'
igazolt. betegség esetén yeendük Ic, 

A foglyok rnegbilincsrlósiik elölt tüzetescn nH'l!riz"I!:'I
landúk, ninesonek-e oly eszköziikkf'1 ell:H\'rt, nlf'lyf'k sziil(("sii
kot elösogithetik, vagy melyek {tHal önmaglIkhan, \'iI~y II 

kisérő csendőröldjen kárt tehetnek, 
Vasu\.on, hajón, hidon való :ítkisérósl\Ol'. cnHin ('S rerl"tl 

tel'eptál'gynkon való áthaLoláskor, clllelelre valú rf'lkisr;l'é"knt, 
és minden oly helyzetben, melyek a foglyok sziikésérc krdH'ziik, 
fokozol:t elővigyázat fordiUatik a fogolyra. szlik"r"g ps"lr~n II 

hilines, láncz vége n. csendől' lilla I kézlJf'ntartand,'I, 

rnsuton és hajón csak a kal'nb{~lyl:ll'han Ipl!YI'npk a 
liillónyek, a sZ1ll'ony felsz:íllás elült a hiivplyhl' rr'jll'lHlii. ki
sz:íll;ísk01' azonban a töltény HZ arlogatúhn teendii. il SZ1Il'1ll1y 

pedig r"lilleszlendö. . 
Előre nelll látott akad:í.lyok csetén. vrtgy ha a roglyok 

hiztos lJekisél'ése az örkisél'el. elöl t agg:ílyos vohm. Hgy 1'1'1: 
hivásám a község előljál'ósága megfelelö "z:í.mhan liirp~Y\'PlT('I, 
vagy rmis alkalmas eszkö7.ükkel fclft'gyverzell In0.~hizhnl(·1 
egyéneket - lehetőleg kiszolgálL katomí.knl. - ki"('~il!",,k("p 
kit'cndelni köteles. A foglyokhoz - az arra jO~fl~illlll. IHlI,'I
súgi szcmólycn kivül - senkinek sem szabad küzplilpni, :Izt 
IlH.igszólitani', vele bál'mikép érintkezni tilos. 

Aki ezt teszi, attól eltiltan dó s ha a figyelmc7.lclésllek 
nem engedelmeskedik, a csendör {tllal elfoghaló. 

1\ foglyok megszabaditását czólzó minden kic:ól'let ('C: 

e ezólból a csendőr ellen intézett támadás. minrlen ha hnz;ic: 
nélkül lövéssel, vagy szuronynyallltasi\.tntil{ vic:c:za. A fogIlly. 
ki ily körülmények közt a szökést megkisél'li és a cscllrliil' 
ellen támadólag fellép, első sorban lövendö le. 

Ila a fogoly kisérés közben valamit eldobna, al.I II ki
sérő csendör felemelni tartozik ós, hogy ezt jól figyelhessc. II 

foglyot nyomon követni köteles és őt egy pillanatra scm hagy
ha t ja magára. 

É,'lkczésnél, mely szintén a csendőr felügyeletc alatl. vég
zendő, a fogolynak kést és villát használni és szeszes italt 
élvezni nem szabad .. 

A csendör ne türje, hogy a fogoly lltköz!Jrn bárki állal 
teLtlegesen, vagy maskép b:intalmaztassék, kigllnyolfac:s('k, 
vagy szidalmaztassék. 

~ . 
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Aki ezt teszi előszÖr megintendő s ha ennek daczára a 
sértegetéssel fel nem hagyna, feljelentendő, esetleg előállitandó. 

A fogolynak tC111lészeti sziiksrgét szintén csak a csendőr 
jelenlétében és lehetőleg elkülönitett helyiségben szabad 
végezni. 

Arra is ügyelni kell, hogy a fogoly ötigyilkosságot el ne 
kövcssf'Tl. 

Ki\,!:,tt'les esetekhen, midőn csak egy csendőr kiséri a 
foglyot. HZ őrkisét'ő csendőr részéről fokozott elővigyázat 
szükséges. 

Ha az Í.ÍrldséreLI'e tő'bb fogoly őrizete bizatik azok lehe~ 
töleg clkiilönitcndök, nehogy összebeszéljenek. Bilincselés 
esetön a l!yUngéhh az erősebbikkel bilincselendő össze. 

.1['>"""'1.','1,.,7';8 csel én a fogoly lehetőség szerint orvosi 
úpol:íshall I'{~s7.psitendö. 

J[f.HI'/ld/,fr'len fogoly lehetőleg orvosilag megvizsgálandó, 
a továhhi illt{'zkedés pedig a hatósággal együttesen teendő meg. 

]\{pgh:í.l;ís cselén il. foglyok biztos elhelyezése és őrzése 
czéljából a megfelelő intézkedések a község előljáróságának 
!cözl'emükiidése mellett s azzal egyetértőleg teendők. 

4. Foglyok áta.dása. 

II a a felhints, vagy nieghagyás folytán ldsért fogoly 
őJ'sri:il-ö['src kisértetik, az őrkiséret a foglyot s netáni más 
tál'gyalmt a ldsél'ő levél alapjáil az őrsparancsnoknak a lak
tanyáhan \;:i:ilelE'7.Clt átadni, ki az átV'ételt' a kisérő levél f€l
zetén és a járörvezető szolgálati könyvecskéjében igazolja. 

Biróság, vagy más hatóságnak átadandó fogoly a fogda
helyiségbe kisércndö, átvétele a fogházfelügyelő, vagy más 
az átvételre hivatott közeg állal történik. 

5. A. csendőrség által letartóztatott foglyok kisétése. 

Ugyanazon irányelvek· szerint történik, mint a hatósági 
felhivás folytán eszközlendő fogolykiséreteknél. 

Ha az elfogott egyén azt kivánja, hogy saját költségéh, 
vasuton, hajón, vagy Imcsin szállíttassék, ezen kivánsága, ha 
a költséget .azonnal fedezni birja, teljesítendő; feltéve, hogy 
ez nem mutatkozik bármely okból aggályosnak és az elfogó, 
illetve őrkiséreti járőr egyéb szolgálati teendőivel meg
egyeztethető. 
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G. Bilincs a1kalnwzhnfdsa. 

A bilincs alkalmazása meg van engedve: 
aj ha elleptállása máskép meg nem törhető, illetöleg 

rakonczátlan magaviselete máskép meg' nem féke7.hetíí: 
b) ha a csendőr ellen erő~7.alms lámad~íst inlbetl, vagy 

ilyennel ves7.élyesen fenyegelö!l7.iitt; 
c) ha szökéstől, vagy a fogolynak músok áltaJi kisímha

ditásától tartani lehet és ez máskép meg nem akadályozható, 
ami különösen akkor is állhat elö, ha a fogoly éjnek idején, 
vagy erclőn, vagy oly területen kisérendő, a hol a s7.iikés a 
terep viszonyok által könnyítve van, vagy közveszélyes egyének 
tarló7.kodnak. 

il) ha lelld állapota miatt saját magának, vagy másnak 
biztonságára szükséges, hogy árlalmaLlann:í. télf's~ül\. 

A hilincsnelt oly módon való allmhna7.~ísa. lIlely a Jllf'g
hilincseltnek felesleges fájdalmat, vagy épen SÓI'iile"t okoz, 

nevezetesen a gúzsláncznak a szükséges mél'\'en túl való 
megszoril.ása, szigoruan tilos. 

A bilincs alkalmazásáról s [Illnak oknil'(',1 mindenkor 
jelentés teendő az őrsparancsnokságnál, illetüleg a7.0n hatr'l
ságn~í.l, melyhez az illető bckisó,'lelell. 

A mcgbilincselés módj:ít a hOl1\'óckl III i lIlini:-:l!~1' I R~(j, 
évi junins 29, 26857-TV. sz. alatt kell I'enr!pll'ló\,pl kindolt 
"Utasitás" szabályozza, melyet aláblJÍakban kií7.liink: 

Ut:n~it;ós 

a gnzsláncz-bilincskészUlék leirása és hns7.l1álnli 1II'·lIlj:irúl. 

A késziil.::lc nlknll'éRzei, 

1. egy kézibilincs ; 
2. egy öss7.cfü7.1l láncz; 
3. két darab lakat. 

l-he?:. A kézi. bilincs 3·fi mm. útllléröjii ynssf)(]ronyhl,1 készitett, 
hOSRzl1kfisan csavart, összeformsztoll kis lfincz szro!1ll'khii! áll PS tl'ljes 
hossz!lsága 58 cm, 

Egyik végén 3'5 cm, álmériijii karika van, 111C'lyhez G l:inczszern 
csatlakozik, 10 cm, hosszusfigol té,'e ki, A hatodik lánr'zszl'llllH' ismét 

'egy 3.5 cm. átmérlljü karika füzlldik, moly ntán a lilbhi 25 lánczszem 
követkeúk, 

2-höz. Az ö'ssze(iizö lánczot, 26 damb szintén 3'r, mm, iilméröjU 
vassodronyhól készitett lánczszem képe7.i, - Egyik Yég6n n'i) ~1l1. :it
mériíjii karilm van. Az egyes lánczszemck hnss7.a 4, cm., az egész 
összefiiző lánc7.é pedig 97 cm, 

B-hoz. A lrtkatok, a hozzájak fartozó knlcsoldml, Wel'tllP.i!1l-rend
szerüek. 

' .. ; 
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Használati mói/ja, 

Egyem/Jel· megbilineselésénél: a kéú bilincs a balkéz csuklójára 
akl\ép léletik, hogya második karika a csuklónak a hUvelykujj felé levő 
feIsIl rész('re es!'ék. A lánc7. a második kárikán áthuzatván, az általa 
akkép átfogott ('snkltÍra a jobb kéz csuklója belülről keresztbe fektettétik. 
~Iosl II lán!'z l17. pIsil karik:'1Il fUzelik ár és annyira ineghuzatik, hogy 
n kr'zfej!'k n hin!'7.hmkokhúl kibllzhalók ne legyenek. Erre a lakat a meg
feleli\ lán"7.ncl11he aknsztntván, bczáralik. Az Ily módon eszközölt meg
hilineselps ul án a Inkat a johh kéz csuklója fölült fil gg. 

Jat eg!lénllek !'gy-egy kézzel egymáshoz váló bilincselésénél .ha-
sonl6 eljítrás kii,eltelik. . 

Az iis!'zehilineselt kezek. egYlllást háUapjokkal érintik. A lakatnak 
a meghilitlcsell Imlké7.llél kell függeni, mivégből sztikseges; bogy a táncz 
~Ii\hh azon pgyrn kezére tétessék, a ki jobb kezénél fogva lesz meg~' 
bilinc"elH', . 

H,ím1/! mcgbilinesellnek, ,'hgy két megbilincselt párnak Össze-
fii7.ése rtkkép tiirténik •. hogy az összefüző láncz .az első pár kézi bilin
t's'\n!'k ltl(t~fldik knrik:íján· álhuiatván, végső látíczszeme a hannadik 
egyén. illl'!lilf'g n második pár 'ké7.i bilincsének második karikájához 
laltnlnllntik. 

1I(l~y az iiS~7.pf!l7.11 \(t1tCZ n7. els/) pár. kézi hilincsének második 
krtrik:íján á"'~IlHhassék, azt azon láncz második végén levő karika 
akndályoz7.n Il!!'g. 

Elcsolllagolása. 

A ~7.fJlg:ílntot leljesifő csendőr a guislánczbilincs készüléket, jár
örláskájáhnn. Pgy erüs, süh~t zöld ,ás7.0n",zacskóba téve, ,iszi magával; 
a 7.a,'!'I,'" hfl~~7.a 17 cm., s7.{'lessége 14 cm. 

E7.f'llldviil kiilpl!'s még a c!!emlllr egy 21/2 m. hoszszu és 0'2 cm. 
Yaslng~;ígn 7.silt,"rl is, járórláskájáhan 12 cm. hosszban üsszegüngyiilve; . 
vastag rapir rlamhhn csinosrtn hecsomagolva magával vinni, á végett, 
hogy nl nagyohh Hámu IclarlÍlztalások alkalmával (a Szolgálati sza" 
hályzal l. rr·'~7. il7B-ik Inl'0ldal utolsó bekezdésében emlitett kötél helyett) 
ml'gkiilii7.f\!'t'e hnszuálhassa. . 

7. Faglyak őrzése. 

Ha [lZOl! ~7.ükség áll be, hogya esendőrségl őrkiséretnek 
az őt'i7.ele nhi. adott rabbal, vagy az általá letarlózta.tótt fo
golylyal ynlahol Iheg kell hálnia, akkor e végre a község
előljtír(Jság:ínúL "aH a. helyi hatóságnál, lehetőleg foglyok elhe
lyezésére ~7.()l!!úló, vngy ennek hiányában lehetőleg magánosan 
álló, de hiztns, .iM zárható és rácsos ablakokkal biró épület 
kiutahi.sM kél'i. " 

Ha az Ör7.cndő fogoly veszélyes és merész egyén, vagy 
ha a községben. hol Ől'Ízletik összekötletéseiváűnak, tdk meg.l,"' 
szabadítását l1legkisérelhetnék, ugyacsendör a községi elöli' . 
járóságtól megfelelő számü, jol felfegyverzett egyérieknek~ 
lehetőleg kiszolgált katonák vagyhonvédek, kirendelését kérheti. I 

Ilynemii megkeresések az 1881. évi III. t.~cz - 12. §. 
értelmében H kÖ7.ségi előljáróságókreszetől feltétlenül telje
sitendőlc 
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FogolyörizetkOI' ugyanazon szahályok I11r!rnHl,·,I\. mint 
fogolykiséréskol', mely kötelmeket m:Íl' a f'ellnebhiekhen i"l1l('r
teLl.i.ik. 

A fogolykiséret, vagy fogolyörzéskor kirenrlel! segély II 

~sentlör pamncsnoksúga alaH áll és megfümadlal:i"a ('''e!PII 
a cscndől'sóg ut.asitástíhoz képest, - a fegyYcl' hn"zn:'r!atúl'll 
is jogOSIll t. 

Foglyok ideiglenes őr7.ésél·C és hil'(ls:ígi fiil:il'gynl:'lsnldlfJZ 
s7.olgálat.lélcll'e csend örök csak kh'éfd/w!1', sziikség esrl('hen 
és csak rövid időtat'laima alkalllla7.halúk· ()s pf'dig a foglyol, 
ideiglenes örzésére csak akkal', ha veszólyes hiinleltes0kr'öl 
van SÚl. 

Ha' a csem!ölTe foglyok üriz6se hizalik. nk:ir rf'lHI,.s 
fogd:í,ban, akár' pedig JtHí,s hclyisrighen, aIdul!' :íllnln n kalonni 
iír's{~gokrn IIÓ7.V() a lll. k, honv(H!sr'gi .. Szolg. ;;7.nh." I. !'f',sz 
80. *,ba!l fogltl1t halál'ozv:inyok lehf'lö,"ógig helarlnllrlr'lk. 

,Kiilőnüsen nem szabad megengedni, hogy a hin'ls(w 
vagy illetékes más hatóság engedólye nólkiiL \'agy az :11'1' H 

hivalatt ha.lósági közeg jelenléte nélkül, \'alaki a fogolyhoz 
belépjen, vagy vele az ajlón, vagy ablakon :H hesz('lgf'~<:en: 
ép oly kevéssé szabad ir'ás I1lj:ín. vagy jelek, inlések. pillan
tások stb. által való értekezést l.iirni. 

A csendöl" bármilynemii, a fOg'olyürzós kiizlH'1I lelI 
észlelel,eit, valamint, a fogolynak minden hnzz:í inlr;z!'1I ké
l'elmét és kivánságát, mihelyt azl. ől'helyének ellwgy:ísa l1úlkiil 
teheli, különben pedig felváltása után a haLósügnak Imlnlllft
sára hozni tartozik; dc a csendöl'l1ek a fogolylyal he~zólge
téshe hocsújtkozni sohasem szabacl. 

A fogolyörségek és fogolyörök semmiféle t isztrlelndiist 
nem teljesil.enek. (Szolg. szab. J. rész 619, ponl.) 

8 . .fi fogolyszó7r.ések 1IIf!.rrakaddlyo.::risrI. 

A csendőrség örizetére bizolf, vngy azok által kisé!'t. 
foglyok mcgszökése, a csendöl'ségre nÓ7.YC nagyon llleg'S7.Ó
gycnitő lévén, a fogolykiséret, nlgy öI'zésl. feljesilü j:írör 11 

legnagyohb óvatosság és elövigyazaLra klilelezett, annyh-al 
inkább, mert a foglyoknak gondallanságbM való megs7.iikésc 
igen sulyos büntetést von maga ulán.· 

És a szigoru fenyités jogosult is, ha lekinlelhe ycssziil" 
hogyabüntettes kézrekeritése mily óriási fáradnlmaklwl j:Íl'. 
mily nehéz a már óvatossá telt menekülő cgyént njhól elfogni és 
minő ves7.ély szúrmazha tik abiini eltesnek S7.n hacltrl:ísa :Hta!. 

if 
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A fogoly megszökésémik oká'a legtÖbh esetben a járőr 
könnyelmüsége, gondatlansága és az elövigyázati rendsza
bályok hiányos alkalmazásában keresendő. 

Ha a csendör magát a fogoly észjárásával azonosítja, 
ugy amn lTlCggyözödésre jnt, hogya fogoly minden igye
l,ezelét és erejét megszaha!lulására fordifja .. 

Ennek lllegalmd:ílyozására minden megengedett észköz 
folhas7;nálandó és pedig: . 

1. A foglyot egy pillanatig sem' szabad szem elől té
veszteni, mindcn mozdulata, szeme járása és egészben véve 
magn\'i~elcte SZOl'OS figyelemmel ldsérendő. ' , 

2. A fngolyhan megbízni sohasem szabad. Ha arcza, 
vagy bf!szédlllo(lora még oly bizalmat ébresztő, vagy rokon
S7.en\'os, sajnúlatol. Imltü legyen is, a csendőrnek nem szabad 
magúl IlIPI!I{~\·es7.leni, vagy megengedni, hogy szivében· il. 
sz:ínn lom felólH'cdjell és eUágyulva, a fogoly helyzetén· 
könnyi l~rn. 

3. A fogoly oly, távolságra !,övetendő, húgy· bármely 
pillanatban rögtön megragadható legyen, esetleg, hogy ellene 
a fegyvcr ol'edl11ényesen hasznáHathassék. 

4. Yasuton, hajón, hidon való átkiséréskor, erdőn és 
feelet t. tCl'cptárgynkon való áthatoláskor, emeletre való felkisé
réskor és mindoly helyzetben, melyek a foglyok szökéSére 
néi':ve kcdve;r.öek, fokozott elővigyázat és figyelem alk~lma-
zanr!ó. 

A fogoly, föleg ha helyismcretei vannak, már elöre meg
tervezi mag:í.nnk, hogy hol és minő módon fog megszőlrni. 
TeWlés7.eles, hogy oly helyen fogja a szökést megkísérelni; 
hol a csenclőr fegyverhasználatában akadályozva van; vagy 
ahol üldöztclésc meg van nehezitve ése1rejtőzése könnyebb. 

Ismólelten fordult elO, hogy foglyok il robogó vonatról 
kiugrottak, hich'ól, hajóról" vizbe vetelték magukat és' uszva 
menekiiltek el, továbbá emeletrőr öngyilkossági szándékkal a 
kövezclre vetették Ic rnagl1lmt, - ép ezért a szükségés elő
vigyázat mindig szem előtt tartandó .. 

9. A_ CSCI! r7 ö1'ség eljárása a lolonczszabályzat alapján: 

A tolonc7.iigy az 1885. évi tolonczszabályzattal rendez
tetett; melynek a csenclőrséget érdeklő halározványait aláb-
biakban közi.iljiik: - . 

A 1010nc7.0zús megelőző rendészeti rendszabály, mely csak 
hizonyos kategóriába· tartozó személyek ellenében alkal
mazható, a kö;.biztonsti.g és rend érdekében. (1. §.) 

3* 
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A tolonczozás csak a következő oszlülyoklm tarlozó 
személyekre alkalmazható: . 

a) csavargók, szokásos munlmkel'ii1ök. - milyenl'l,iil II 

szolgálati helyüket kellő ok nélkül minduntnlnn \'úll07;lal,', ('''c
lédek is tekinthotők, ezen kiil'ü1móny alapns nl!'!níllal'il:í"a 
ulán, - hatósági engedély nélkül az IIlr'z:ill. ,'agy IHizJ',')I
házm koldulók, a közhiztonságra nézye alapo"l1l1 gyan1J~ szo
mélyekre, ha azon községben, lllelyhpll talúltalllak, illplií~óggcl 
nem birnak, s rendes lakást, foglalkozást, Ynl!Y élell'cnlal'lási 
jövedelmet kimutatni nem tudnak; 

b) a kéjnő kre, ha bujasenyvesek, fel g P.'l g Y II hiC' II k nl ;ín. ha nz 
iranyukban kiadott hatósági rendsímbályolmt IIIC'W'zpgik. hillott 
büntetésük után, amennyiben a kÖ7.ségbcn ncm hirnak illplii
séggel ; továbbá olyanoha, kik kÜ7.bnlrúnyt okoz,"lag f'l'kiilf's
telen, kOl'hely életel. élnek s II hal.r'Jsügi IIlasil:ísnnk. hflgy II 

kií7.séghül ellávo7.7.llnak, nem clIgedelmeslwdnf'lc \'agy "Iyn
noln'a, kik kötött utlevéllel ntasit.tnlván iIIctösógi IlClyiikrp. az 
előirt util'ánytól önkényiHeg eltérnek. 

e) büntetésük kiállása után clbocsájtotl. fC'g~'C'n('zckrC'. ha 
az a), lJ) kategóriába tartoznak, vagy az len!!. é"i XI,. I.-ez, 
62., 63" 6G., 67" 68" 69. és 70, §~,ai alal'j,ín \"01Ink hiill
tetve; végül 

dJ külföldiekre, ha az 1878. évi V. t. ('z. fH, *'1\ alnpj:ín 
kiulasitásl'a itéltettek, továhb:í. nnélkiil is. ha :J r('lIlr~hhi 
kategól'iába tartoznak, vagy végre, ha n7. oJ'sz:ighnll ,'nl", 
mal'[ldásuk, a közbéke, vagy az állam bizf.om:'ign szeJllponl
jából alapos indokból ves7.élyesnek találtatik. (~. ~,) 

A tolonczozás csak akkor foganat.osithat!,,- Ita azt nz 
ana illetékes hatóság elrendelte, (3. §.) Ezen halú;.::'!gok pf'dig 

aj vármegyékben, kis és nagy községekben a szolgnhiró ; 
. b) lörvényhatósági joggal fell'uhá.zott, vagy r'cnrIPzclI 

tanácscsal biró városokban a rendőrkapitány, vagy a l'C'IIc!üri 
teendökkel megbi7.0tt. tanácsnok; 

c) Budape~t.ell az államrendörségnek a tolon"ziigygypl 
megbizolt ta~ja. (12. §,) 

Az illető községbe utasítás módja kétféle: 
aj kényszer' utlevél kiszolgáltatása álla!, mir1ön n7. illető 

egyén a kényszer-levélben eiészabott utat, a7, lIgyannhhan 
nieghatározott idő alatt és állomásokon át. minden kisél'f~t 
,n'elkiil megtenni tartozik. . 

b) tulajdonképeni tolonczozás által, midőn őr'ize!. alatt. 
történik a lováhbszállitás. (11. §.) 

A I'nsllti, mtm gőzhajó államfÍstól n, le!Jkrjzcle7dJi kii,8ri/li!l 
a cscl1dőrsélJ eszkiü:li a nalJlIo7Jb csoportok kisél'ctN. e "ógbül 
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a csendöl'spgi sznlm;.:zparancsnokság a szám és idő megjelö
lésével idejekorán értesítendő, (18. §.) mely aztán az őrsöknek 
megfelelő pnl'[lnC';.:ot ad. 

HililH's ('sak ;.:ziikség csetén, vagy oly egyénekhél alkal
mazhn If'" kil\l1(~1 nz elövigyázn l elkerülhetetlen; veszélyes-. 
egyénrlm.' a ldsl'rök kiilönösen figyelmeztendők s ezen körül
ménv a lolnnezle\'élbe is felveendő Kiilönben a bilincs aik al
madsúnál elih'igyú7.ali és biztonsági szempontból a m. kir. 
.igazságiigyminislcrnek 1872. ~v január hó 26-án 2082. sz. á. 
a7. 18T l. évi Lll. t. ez. alapján kiadott rendelete, illetve ennek 
III. C'7.ikke ~7.0lgál il'ányadóúl. (A esendőrségre nézve a foglyok' 
megbiIÍlH';.:elé;.:él'e kiadolt szabály mérvadó). . 

Eli II ri II l:í s ('Jött a toloncicik minden szökési l\Ísérlettől 
valú Inl'lr'Jzkndásl'a inlendük s a s7.Ökéskomoly következmé
nyeir'p Iigyehllpzl ('I endi.ík; (21. ~n 

A fenli s7.nbályzaLbúl kivehető, '10gy 
l. a !';':PlHlörnek kiket szahad .a, . tolonczozási eljái'ás 

czélj,lh(ll a szolgn hirói hivatalhoz elővezetni. 
2. Hogy az illetékes hatóság áltai ellolonczozásra elítélt 

egyének ldsérésére mennyiben van kötelezve és minőeljárásl 
l,őves;.:rn. 

A ,~sC'nrlör lehát a fenti(lé7.etl. szabályzat 1. §. értel-' 
mélwll az olt (1), b), c) és cl) pontok alat.t felsorolt egyéneket, 
ha ükpt swlg,Hat tC'ljesítése kŐ7.ben a felügyeleti körletében 
tal:í.lja. n7. örsl'C' l\isét'i, hol megállapittatnak és jelentésbe 
fogla IIn Innk mindn7.0n adatok, melyek az illető eltolonczozá
sának kimolldás:tl'(l a szolgabirói hivatal által szükségeltetnek 
és aztá.n az illetök ezen hivatalnak áLadatnak, amely az elO
vezelcttC'knck eltolonczoItatásá.ról a saját hatáskörében intéz
kedilL 

A lololl!'zkisél'etnél a csendőrség csalds felszólítás, illetve 
meghngylls f'olylfl11 mint karhatalmi segédlet müködik, köte
lességóhell áll\':in, ana iigyelni, hogy a tqlonczszállitmany 
hizton megül'zi.ittcn érkez zék meg rendeltetési helyére. . 

. ' 
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V. FE.JI':7,I~T. 

A szolgáhttot teljesítő csendőr jogairól. 

AUaldllos iSJllcr/dr'!s. 

A csendőr jogainak meghat1ÍI'ozá!"1ÍlHil. a I's('ndiir~ég
katonai szervezete' vélcteLl. alapIII, lIlihiil fnlyúlng 11 ('~('lHltiI', 
szolgálatának teljesitése alatt IIgyanazon jngoldwl hir. mint 
minden katonai Ől' és a törvények minden hal{l'::"lgi ~z('II1('IFe 
és polgál'i, avagy katonai őrökre kiterjedő kiiliill nllnllll:Hmn 
réf:zPA:;ül, miért is a csendőrnek szóhrli, vagy !('lIll'gr's lllf'g
sél'l('se és ellcne has7.nált crös7.ak, \'agy \'cszély('~ !'f'lIyl'!!pl(!s 
a fnll:illó polg:hi, ilIetvc katonai hiinlplii liiJ'yhlP'k SZ"l'ill1 hiill
leUclik; ha pedig a lelles kalona :tllnll1:tnYll f'gyl'·II. ,.\1"111.' 
ugyanoly eljárá.s alkalmazlatik, mintha a tellet iil'helYf'1l úlli') 

, kal.ona-öJ' ellen kövelte yolna el. 

A csendőr szolgálatának loljcsitésol\lw jngnslllf lIlillrlf'll
nemH kÖ7.s7,Olgitlalban :\116 kii7.egnok, ldiliiniispn n pfllg:il'i('s 
I111ÍS őrtestek és e7.ek lagjninnk, nemkiiliillhen n kiiz!'I"gi I'liil
ját'óknnk és a ka!.onai- vagy honvédpnrn n('snllk~:'tgllll k I ;1Il1()

gal:i,s:íf. igénybe velllli, nkik pcdig azt IIlPglllg-ndj:'tI, ff'ljr'
lenf.endük. 

A cspndőr szolgúlatilng l'ends7.erint csak nkkm ](,p fl'l, 
ha s7.01gálall.él.clro ldrendel\'e és teljp-sen fclfogY\'PI'kez\'(~ vnll. 

Sürgős esetben u7,Onban, midön a ké!"edelem \'(';:7.61)'
Iyel jár és rögtönzött fellépése eredményre nyujt kil:í.[:'I!"I. __ 
a csendőr saját kezdeményezéséből akkor is jogosult. sül kü
teles fellépni, ha csak karddal van is ellátm. 

Minden kÖI'ü1mények leÜ7.t u7.onhan il fegy\'f'l'hf'('~ii Ipf el 
kell szeme előlt tarl.ania; ha tehát a holy7.elef mC'gff1lJlnl\'H, 
látja, hogya fen forgó esclbon egyecliil, Yngy n7. f'SI'f1f'g "iizel 
lévö polgári rendőri közegek, katonai öl'ség. jÚI'ÜI', \'agy ii!!ye
leles igénybevételével czéI!. nem ér, a csendörségi ln kIn ny:i
hól kell segélyt hívnia. 

Ha azonban a késedelom ves7.élylyol jál', vnlHluinl min
denkor, mikor csak önmagá.1'l1 van utalva, kölelességének hii 
teljesitésétől sohasem szabad magát. a saját hi7.lonsríga érde
kében elvonnia. 

Elő fognak fordulni oly cselek, midön, pl. verekedl~s al
knlmával, egyeseknek élete forog' veszólyben, IlyenkoI' n \'1'~Zr'~
lyc7.11'1 0.1 t. cmbcrélet. lIlegmenI ('SP- ó1'flell(1)1'I1 ~a.irll I ('~I i {'P_ 

Mgo és biztonsága leoc7.ká7.latfís:'tyal is ki.i7.bel(·pósl'c l,iil('I('-

:~ l 

l··' 
;1 
,i'· . 

ű,' 

~{ 

" 

,:J. 
F,!; 

, , 

~'~.í í 

39' 

7.ett a rsenc1ör és rögtöni, férfia~, bátor és elszánt. feltépésát' 
a legtöbh csethen siker is koroná;);za." , 

. Terml'szeles, hogy olt; ahol fi:ilfegyverkezelt ellenszegÜlők 
nngy tiimf'gc "'s pls7.ántsága a7. egymagában feUéJiő csendőrt 
cln~'oll1ással fenypgeli, hol. még az elszánt, bátor Jellépésnek 
is sirnlmas Idpgyvrr7.ését, sőt a csendőr meggyilkolását ered
m{!nyp-znó. fl rellépésliil tnrtó7.kodni l\Oll. 

A smlg:í1alhan álló esendő~ jogai a következők: 
t. A7. intós és figyelmeztetés. 
2. A kil,érdezés. 
3. A h:ízlmtatás. 
4. A szcmél\'ll1oloz:is. 
D, Az elö\'eiolés. 
lj, ,\7. f:'lfng-ntás. 

" ., 

'.' r 

l, ,\ rf'!!\'\'ol'has7,Ilálat. 
E7.(~1I jn'gok kÖ7.olebhi ismertetését az' alábbial,ban 

kii7.iiljiik: 

J. Intés, figyelmeztetés. 

A csendül' fellépésének legenyhébb förmája az égyszerü 
illU';:. vagy figyolmc7.totés. _ , 

Hends7.erint tehát első sorban· ez alkalmazandó; ha ai 
el.i:íI't'J ('selHliir a fenrorgó körülményeJ,ból Irövetkezteti,hogy 
vnlalllely lün'('''ybo iitkü7.ő cselel,mény elkövetése szándokól~ 
talik, yn!!y H1cf!ldsércltelik, pl. verekedést, megelőző' össze~ 
szúlalkozú"llúl, népcsödi.iléselmél, hol az· erős7.a1wskodásra 
való hajlam nyilvánvaló, Jdhágás elkövetésén rajta ért, egyé
nekkel S7.em hen stb. 

IT a a figyelmeztetés ezen enyhe formája eredménytelen) 
mm'nrlnn. Yfl!!y ha a csendőr a törvényes megtorlás czéljából 
kötelessógc:zcl'ii!eg fellép,. az illetőt, vagy az illetőket Ija 

t(i1'1:nl!f 111'1,(;71,,1/" szavnklml és pedig azon nyelven, melyen az 
illefti a:d 111"ghti, S7.ÓI it j a , meg; mely {elhit:ásnak mindenki, 
termen (IZ !.-r(!rmrr i, mgy polg(Í1'i személy -1dólaqos panasz
lási jo,rllÍmrk ren/ai'lása, mcllett- engedelmeskedni lat·tozik. 

E7.cn, a !örvény nevére való hivatkozás azonban, nehogy 
ezen szólásmód a folytonos használat által hatályából veszit,; 
sen. nem minden jelentéktelen esetnéI. hanem csak akkor 
allwlmaumdú, midön az egyszerü figyelmeztetés,' vagy intés 
eredménylolf'1l maradt. hogy a 'felhivásnak j]y. :ünnepélyes 
fornlában vnló ismél1ése. annak nagyobb hatály t kölcsönöz'" 
zön, jele7.vén c7.7.el egyben a7.t is,' hogyha az illető, ezen 
mindenkirc 11<'7.\'0 egyaránt. l~ötele7.ő ünnepélyes. felhívásnak 
SOI1l cl1gcckllllp.sl,crlnók, velc szemben a törvényes kényszer
eszközök fognak allmlma7.tatni. . 
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A csendőr figyelmeztelésének mil1flrnki ('Ip!!rl lenni 
tartozik és nincs megengedve, hOI!Y húrki is n frolf'tI II 

csendörrel szóvitáha bocsáji km:zék. I~zt n ('s('I1IIiil'll('](- kiíl plcs
sége vissznulnsitnni, ha pedil! azon ('srleknH'nyl. fIlf'lyl1pk 
abbnnhagy:í.s1Í.l'fl felhival.oll. fnJvlnlll:i. i\l ('Ifnglli. !-'iil If'lflf'l,!('s 
ellellszegiiJés esetében e1lr'lIr (rgHel'(~1 is hnszlI;illli, 

lia, a figyclme7.tetell aznll I;(>7.('lhpII rnll, hngy a ('':Pllfliil' 
jogialan lépett fel veje s7.elllhelJ, cb heli s(~I'('lrn(~1 n ('''f'IH!öI' 
elr'iljríró s,mkas'?:Jlamncsnoksrí.IJdhoz hejp.lelltJwli. IIlf'ly nzl:ill n pa
naszt vizsgálat tárgyáva téve, a fená1lü i'znh:i.Jynk ('l'lrlrw"hrn 
jár el. 

2. A kikérrledsi JfI.q. 
A.) P o J g 1Í. I' i fl g Y P. II e k k i k (~ I' ri p z (', S P. 

A csclldörlJek nyolllo7.:ii'i iigyp.khell jnga r:lll l;ih'nlpzlli: 
1. A lerJlelLet (gyanllsitolt); 
2. a sértetlet ; 
3. a tanukat. 
J-hez. Mindegyik terhellel. Jehetöleg kiiliill-kiiliill kpll ki

haJJgnlni. Ha a kikérdezés a község helleriilrl('1l tiil'l('lIik, n 
terhelt. (gyanusitoU) egyént lehetőleg a kiizsl'g h;iz;ill:'t1. n 
küzségen kivül eső terülelen ellenhen, alllClllIyihrll n l;il;,',I'- I 

dm~és el nem odázhat!'! - e ezé 1 l':'l aJknJl1Iirs hpl\'is'''g!JPII 
kell kikérdezni. ' 

A kikél'dezéselmél - haesak lehetsél!ps. -- kól h i 7,:r1 III i 
férfi legyen jelen. Bizalmi férfiakul első sOl·ban II kÜ7,s('gi cl;il
járóság tagjai, (jegyző, segédjegyző, irnolc hin') é~ rskiidlel,) 
ezek hiányában bármely más tisztességes, dl' a 1('I'l1elll('I 
(gyanusitott) rokonsági, vagy bal'áti viszonyban IleIIl :ilk) pol
gárok alkalmazandók. 

A terhelt (gyanusitott.) egyén kikérdezéshról ll1:i~lIn k. 
mint nz előbb emlilett bi7.lllmi férfiaknak j"lelllélc BeTlI 

t.üremlő, még pedig azért, mert a kivánesisál!!Jól jPfpn Ir:,\'ö 
egyének a kikérdezés során a nyomoz:ls I:it'gyál kr'pe7.ii hiin
cselekmény tit.okbnn lartandú rés7.leleil. iIIe(rktelcn s7.elll r"Jyek
lIek tudomására hozhatják és ez állal a vizsgúlat, el'('dll1('nyöl 
is meghillsil.hat.ják. 

A terhelt (gyanllsitott) kikérdezésénck nem n7. II rzélja, 
hogy az illető vallomástételre birassék, hnnem nz, hogya 
csendőrség, a felmerült gynnllnnk alapossága, vagy alaptalan
sága felől magának tájékozásl szerezzen és fl. I!yallll<::ilnllnnk 
nlkaltnat adjon, hogy fl. tet'hére rótt hüncselekménYllycl szem
hen védelmét is előadhassa, 

A {I'r!zr-lt a törvén v ('1'1 (.!tII (,Ilf'lI '1/('1/1 kM"ll'R \'fIllom:isl. 
frnni, IchtU a csenclörnck: t}(~lIt <'til jog-:iball a \)"isll1cI'ü \'a1l0-
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másl igérrl. fenyegetés, rábeszélés, vagy csel utján ld erő
szakolnÍ. Yngy föleg erőszakot, kényszert használni, bantal
mn7.l1Í. sem pedig tm'hel!:et éjjeli ldhallgatással, vagy más 
módon c7.r"I7,alnsnn kifnrasztani. 

A c~cI\(liiri'ég fiZOIl tagjai, Idk a fenti tiltó rendelkezés 
ellenelt'p j:il'l1nk pl, fi köriilményekhez képest fegyelmi, sőt ha 
a7.7.nl Ier-hpllrlnének hogy vallomás, vagy beismerés' kicsi
karftsa c7.élj:ihól fenyegetést, tettleges bántalmazást, vagy 
músnelllii rj·üs7.alwl használtak volna, - hadt.örvényszéki 
eljál'ás al:i jntnnk. 

IIn 1(,l'hell kijelenti, hogy nem bUnös, de a vádra bő:
"ebben nyila I Jwzni nem hnjlandó, arra I,ell őt figyelmeztetni, 
hOI!Y P7.f'1l \"Íspll,prlp.se I\Z eljál'ás foiyIatását nem akadályozza 
és hogy ~nj;H {'rrlel\C ellen cselekszik, ha a feltett kérdésel,re 
a fplell'l('l lllegln!!lIdja. , 

A r·"pl\.liil'llpk nincs jnga: a terheltet más terhelttel, 
Yngy lallll\'nl i'7.clllbesiteni, 'kivéve. ha arról van szó, hogy 
szernélynz l lIll1f<iga Il1cg:lIIapittassék. pL ha az ismeretes 
tellest ndaki a hrlyszinén látta és ez últal a terhelt bünös
sége, vnl!Y (IrlatJan~ál!a Idderithetövé válik, 

, .\ t ('I'l1rll heismerése ulán is, a·' biinösséget bizonyitó 
adatni, a ('~endül' állal bcszerzendők, 

1\7. uj hiinní,Jj plj:írás - mint látjuk -a g);anusilotlnak messze 
mrilI; jO!!\,,"""IIIlf'1 nylljt, :uni snk tekint,elhen ignzolt is, ha figyelembe 
"cf'~zi\k, Illily nagy 1Il'\r!l\khcn sérrlmes ('gy árla!.lnn ,egyén meghun!Zo· 
lúsa, EI'\'I;llvl'siil !I-hnt n7.on ph': _Inkábh s7.áz bUnöst elszalasztani, mint 
Pgy ária lIatil plilpllli. u A csennörlöl már most foko7.0lt elövigyázat kivá-
11ntns, h"g\' a fl'llnillló liltó hat:íroz\-ánvokkal összeütközésbe ne' jöjjön 
és a rpú \::'11"', nilroru hünlelésLöI maglÚ mentesitse. 

~Iásl'f\szt a 7.0 II han a7. ors7.ág közbiztonsági állapotainak (melyért a 
rSClIrWr,:pg fl'lpl,,5) nHtowtlnnnl kedvező helyzetben való fentartásá 
kölelpss{'~f'\'I" t('s7.ik a cscndilrRégnek, minden megengedett tó"'uényes 
eszk,)'z /"'lIl(ls~lI,;l,í~fí/'fll, --- n kii7.hi7.tons!ig ellen vétők és gyanusitottak
l1nk II fiin ,"ny állal hi7.losilnLt kerl\,(~7.öhh helyzete ellenére is, - azon 
sikerekel hi7tnsilani, lIIelyek n7. elkih'etni s7.ándékolt biincselekmények
füli elJ·ins7.túsra w·7.l'ln('k. 

Tllfh-nlp\'ü a7.nn kiiriilmény. hogy a legtöbh terhelt, - hacsak 
kéz7.cl foghat,', hiwllritéknk ncm lillnnk rendelkezésre - tngadással él. 

:\liilt:'1il p,'dig' ennek megvállnztatására lJlinden' kényszereszköz, 
söt, a ll'rhelt 1,('dr'ly6re, ign7.ságérzetére stb. való hatás is tiltva "an, a 
csenrliJl'llel, lilás fl'g\'\'ere nincs, mint s7.ellemi fölénye a terhelt feletl és 
azon lelkcsihl turIai: ho:!! a gonoszság elnyomása és az igazság kideri
tése ,él'llpl,,5hl'n kii7.d. A csendörnek, mielött terheltet egyáltalán ,kihall
gatná, nHiris hirlok!ih:lII kell lenni olyadatoknak, melyeknek észszerü 
felhnszn:ílá13á\-al. a tngnnáshnn léyö terhelt kOllokságát meglörheti és 
ezzel ~il lIl('ggyií7.hrti nmil, hogy lngndásávnl ezélt nem ér. Emez n da
tok hlánynhall n kikpnle7.és munk:íjn mpddö marad, söt határozoUan 
hátrányos, lllprt a tPfhcl!. IHlJllllrOSan kitudja azt, hogya esennör bizlos 
adnt hi:inYfíbnn \';Ill. (phál laJrn ,I;ís:i \':11 sikere:;en \'édelmezheli magát. 

II z 'pjj('li k ihn liga t~s t iln Imn Ilem érinfheti a csen dör a7.0n, jogát, 
hogy ha öl a kjil'iilll\f~'nypk ('('re 'lif's7.tclik, lerheltet éjnek idején ki ne 
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l,érdp'7,hessc, főkép ha 1'7; á.ltal n npmlOzf1s !'1'f'rllllPllyl' plií~l'rrill,'lik, 
Ezen lilalom csakis a lel'heJtnpk ok m'lkiili znklat;i~;írn \'lll111!kozha!ik. 
moly ilykép nz iIIotiírc kénys7.Cl'helj'7.PlPl !PrI'mL 

A kihalgnüi!:; fognl1ntosit1ÍRnmíl fl r'SPllllií!'l1l'k hirrgadl;:;Il! ,;s ln IIgo,lI. 
megl'ontohíR nm njnnlvn !)S SI'Tlllllil;ép ;:inc~ Tll Pgf'll gP ri \'1', hll!!y l"rllI,lt. 
\'arry gl'ml1ll'il.olt magaviRPll'\e fnlyl:ill liil'!'lnlPf ""Rzih'l', 1I11"g akkor ""lll, 
Im pl. 11.7.01. ;:ikrolRl\gf'I., JH\llIa~ógfll. \'nI\R;lgol, ,'irilll<:t"gl'l. ,'agy IH'I,';!""';!"! 
~Zillll'h'p., a ";:!'lHliIl' hékr'lfiréR(.1 11 .. 111',1. 1'l'f'lh:íra 1"1I1I1'·k is, 

SérleU. kikérdezése milldcllllClllÍÍ lIyolllflZ,ísi f'ljííl'ús !,'Ii;z, 
ményót. képezi. ' 

Erre néz"e irányadóIlI szolg:Ujoll nzoll p.h'. hngy S('I" 
telt. felad:isa és adat.ai meghnllgatnndúk ép ugy. millt l11illrlP.ll 
mús az ügyben kihallgntott egyénó; a !~sendijl' azollhall II 

löl'\'ény és szabíUyoll: korlátai Jdi7.ölI. ('sakis a fP\"rlnllak ki
knllalott ynlóclis:íga, fov:íhhíí. a 1H'lp'7.inún eS7.I,i;;.:iill l,íjc"I'flz:ío:: 
nlnpj:'III, kiz:í.l'ÚJag legjobh hrl:íl:isa szeri Il t. j(II'h" I 1,1. "11'1'1 

sajll,ilat.m méltú cscndüI' lehel nr;, ki a s('orlrll l!ynllll~il:"I!":til 
egyszel'iiell val()s:'lgos hizonyilc'.lwlmnk I f'ld II I f'II!" {'S f'Z nlapPII 
elj:í.I'\'tl., kitcll!lé magát cselleg a leg!"lIlyo!"ahh kiin!lkrZlllp.
nyrknek is. (Altalários szolgálati hatlÍl'OZnlllynk \. Ir. I'!'jrzrt 
7, pontja). 

TllIlnllcl'íí, hogy ri. sértett a Irgliihh 1'~l'!hf'1I h .. roly:'I""":1 "an ('S 

I~Z okhr'll kiilll1l'Cn ragn!ltulja pI mag:it. oly l1yilall,oznl[,"If'lrf'. 1II"lylyrol 
es(!!I!'&, nrtallnll egyének énleke I'I'Rz6IYf'7.If'fik, i\ ;:,"rll'll i!!"11 S'.);SZIlI' I 

hely!'" nyomon jár és mint fl yiswllyoklwl I!'gjnhh,lll i::IIII'rii", a 11'1tf'~ 
sZl'mélyére II f\Z 1'1) helyesen kih'elkf'zld, 1\ Ipglii"" f'~l'fllI"1 a ZII II \1:1 II a 
Illf'gkidnl. f:írgyilngllsságot ll,)I!,filiizi, hos7.l1. !'1I!'nszPII\' ~Ih, :'dI:1I ":I~y.ia 
IlIag:il. \'p.zérellt'lni, ép ezér I. nyilnll\flzalail1ak értr"\;(~ is kl'\ r;sh,' ji'tlll' 1 
sznlllif:íl'ha, 

Az clk/íyete!l hiillt,clcnrlö esclckm('llY 16ny;dlilsn ('S :lZ "I,nwt! 
k:'lr 1lIf'g:íllapiL1ÍsrI. leldnLeLéhcl1 azonhan csnlds a séri eit szol~:'dhal arIa, 
tokk:1l. anwlyck r ndRzcrint el is fognrlhnt(lk, mig t'lIpnhf'n a ;!ynnifr',la, 
gos feLt.esre YOlwlkoz!Í megjegyzései liibhnyirc érléklpll'l1f'k szokfak I!'nni. 

3-hoz. A lanák kikérdezése lehelöleg egyellkélIt, a III á
silma k távollélében eszközlendő, 

TanlIk gyaníÍllt ki nern l,ónl()zllf'l.ők: 

aj a lell,ész arra nézve, a miL vele a gyóllúshnll. "ngy 
egyéhként a titokLarLás egyházi kiitelcsségc nlnll kiiziil!ek: 

b) a védő arra nézve. a mit terhelL ,"cIc. Illint \'édö-
jével tudaloLL; , 

e) a közszolgálnLban lévő. vagy nbból kilépcll rgyén, ha 
a tantlságtétellel megsél'tené a hivatali, vagy sznlg:ilati !ilnk
lnrl:is kötelességét és e kötelesség alól öt az illetékes felcbh
vnlú hntúság fel nem mcntelle. 

A tanuzás kötelezettsége nlól mentesek és ha felelni 
nem hajlandók, a sér!.etlet is heleérlvc, ki nem kénlezhrliik: 

1. ll. terhelt.nck fel- és lemcnö :ígheJi rokolla, vag\" sc'!
gmn, IInokaLesLvére, vagy ennél kÖ7.elebb oldall'Okonll, hiizllS-
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társa vagy jegyese, há7.aslársának testvére, testvérenek házas· 
társa, i.it'iildJcfogadó, vagy nevelő szülője, örökbefogadott vagy 
nm'clt gycl'llleke, gondnoka,' gyámollja, •. vagy gondnokoltja, 
még, pedig a há7.astársi,vagy,. sógorsági' viszonyban lévőkre 
n67.vl' tf'ldntf'L nélkiil flITa; hogy fennáll-e még az a házasság, 
melyc"n p viszony Illnpszilq , 

2. I1Z iil!Y"{!rl, It kiizjegyzü,nz orvos, a sebész, a gyógy:
szeré!'z. a szülésznő ésscgédjük arra nézve, amit valaki a 
hh'a!,isukkal júró bizalomnál fogva titoktartás ·kötelességével 
hizott reájllk, haesnk a megbizó őket fel nem mentette. 

Az l. és 2. ponthan irt személyek kikérdezésük előtt figyel~ , 
me7.letcnd!ik arra, hogy nem kötelesek tanuságot tenhi,de az 
ily lanuk a kikérdezés folyamán is ldjelenlhetik, hogy nem 
ld\':'lnllal, r"I"IIli. 

A PSPIHWI'ségnek ncm áll jogában hármely tantit is 
h:í!'lllÍ I Y 1l1l'Hlml. dn kiilöni;sen kényszereszl\:özökkel tnnuzásra 
l\:éllys7.el'ileni. mely tilalom áthágása ugyanoly koveLkezmé
nyekkel j:ir. mint terhelt vallomásra kényszeritése. 

, Ha nzonhnn a rtyomozási eljárás folyamán arról gyö-
zödöl t volna lllr.g a csendör, hogy oly egyének kil\, a tann
zúsi kiilp.lr~!"ég alóli mentességet nem élvezik, tényleg oly 
kÖI'iillTlónyekrf' nÓ7.ve tagadják meg előtté a vallomástételt, 
amelyek a kél'dése~ hüncselelnnény felderítésére vezetnének, 
elTül iIIn!ókes helYl'e mielőbb tegyenek jelentést. 

A eselH.liil· kikól'dezési jogából folyólag kövelkezikaz is, 
hogy nz :í.ltala akúr közvetle'ni.i1, akár pedig a község el ől
jal'ósügn lllj:í.n mcgidé7.elt tanuk a megidézésre a csendőr 
állal kijelölt. helyen megjelenni kötelesek. Ha azonban a meg~ 
idézel t szelllélyek ismételt felszólításra sem jelennének meg, 
ökeL az eljáró csendőr elő nem vezetheti, hanem öket la'ká
snkon tnrt!J7.ik felkeresni, esetJeg az eredménytelen' megidé-, 
zésl'öl illetékes helyre jelentést tesz, - főleg akkor, ha il 
sértollnek. \'ngy tnnllnak eskü alaLli kihallgatasáilak szüksége 
látszik fcnforogni. , ' " ' 

Mint nzt múr fentebb· mondottuk" a sértett, terhelt 'és a ". 
tamlk kikól'c1ezóse lehetöleg, hivatalos,::helyiségben, a község- , ' 

, há7.ánál eszközlendő, tehát: tilos e czélra az őrslaklanya épu· 
letét felhasználni. A terhelt egyént sohasem szabad a laká
sában kikérdezni, nehogy hozzátartozói it kikérdezés eredmé
nyéről él'Lesiiljenek és a nyomozást meghiusitsak; sértettet. és 
a tanukat azonban sajátlákásulmn is kihallgathatja a csen
dőr, csnkhogy ez esetben gondot forditson arra, nehogy li 
kikérdezés eredménye hivatlanok tudomására jusson. l\'Iinthogy , 
elő van irva. hogy ugy az érdekelt relek, valamint a tanuk is 
külön-külön legyenek kihallgalva, ennélfogva szükséges, hogy 
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a kihalJgatásnak háhOl'i!lallll1 Yal(') eS7.kii7.I(":e ('7.(·'lj;ihr\1 a 
csenrlŐl'Rég- ré;t7.ÓI'f' minden l\ii7.sr'gllPn lr'l!pfiilf'l! I'l!y fpljp-en 
elkiiliiniLet.t sz~~a kiz;il'úlagos l!aszn;ilafJ'a 1'(,IH"'lkp7."~I'P :dlion. 

B) KrrtrJllrri c.rJyh/f!k kik(;J'[10zr'~sél'e ('gy Ill:t~ik rr";I'zpl11011 
tél'iillk vissza. 

8, il l/1ízk/lt(1tá8. 

A) il l t a l ft II o S s li g b ft II, 

A hftzkutatás a csendül'I1ek egyik legfonfosahh jnga. 
melynek alkalmazásánál, - ÖJlllgy minI. az c'lrngaf;isn;il. a 
legnagyobb ovalosság és e!ü\'igy;ízat sziiksr'ges. 

A Jlolgüri és katollai tiil'vényC'k egyariÍnt ol!allll;íha \'pf
lék a h(t7.i lii7.hely s7.enl.sögöt. {'s hiintel.óssel Slljlj;í k :lí~l. ki 
l1lú.sllak h:l.z:iba, vagy lakhrlyiségéhrn indoknlallnlllll ('S PII_ 

gedély nölkiil hclllalol és olt. lal'lr'lzkndilc 
i\ cselltlül'llck, mint a tiil'\'ény iin·!nC'k. úr:tl,odlli kr'll 

lül'y(~nyadla jogának inclnknlallnn ;;llwIIllH7.;isa ;illal a It;'I7.i 
tii7.1wly sérlntfenségén ('Rnl'!J;í!. rjlplli {~s 07. ;ilfnl a jlnlg;íl'(lk 
jogait megsérteni, öket hi\'atalns !'lj;il'ás;i\'nl IIlf'ghr'oIp'l!l'zni. 
annyival illk:tbb, IllCl'l n húzi jng lllf.'/!sr'!l'fr'sp. III illi Itinlfali, 
vagy szolg:Hati hatalolllmaI valú \'isszaéJ(,!-, hiillll'lIl' a rl'lIll1iW, J 

kalonai biintnlií töl'vönykünyv hnl:il'()7.v:inyai ~;I,PI'illl. ~zigfll'n 
Illp.glol'l:ísl. nyol' 

IT;ízk\lf~!1Ís alatt valamely h:Í7. II a k, lak:í"llllk, \'lIgy PZI'I\ 
valamely lnrtozékának bizonyos szolgálati czélhtJi \'alt'l út\'iz;:
g:i.his;í.l értjük. 

A házkutatús rendszerint az illetékes halús:lg- I('lhir,;",irtl 
történik, . 

Ezen hatóságok (hatósági közegek) pedig 11 kii\'C'II\f';I,ük: 
aj a vizsgá.lóbiró; 
b) a kil<üidött hiró; 
ej a főszolgabiró ; 
cl) más rendőri hatóság (p. o. l'olldöl'lmpif:íllp::ig). 

A házkutalás csak reggeli 13 ór;l!ól este fl öni.i!! fl1gHlla
tositható, de a már megkezdett házlm!at:ls este n tJl';ín 1111 
is folytatható. 

A felhil!ás folyt:in teljesitendő h:í7.111otrl7.1ísokn;i! 11;': a7.t 
ell'endelö hat.ósági végzés a lliizlmtaf;ís Ille:rkrzdl'·<:(' pliit! 
anllak, ki cllen a7. ell'endelf.!'tett, ('scUrg lllogbi7.':lIj;íIl1lk, \'agy 
c7.ck jelen nem létében a Tlloghi\'ott csnl;ídlagllak. \'Hgy a 
s7.olllszédoknak kihil'defendö. 

A pSP.!Hlörsög hatósitgi fplhi"ás n{'lkiil, Il'h;il iill;illr'111n 
is hll'lha!. hÚ7.knlllfií.st, hH II kr'!scrlelrlll vc;:z(~lylyrd j;íl', yal!yis 
ha nUúl lehet lal'lnni, hogy addig iR. mig a;.: ill'l'11 illl'll"l\l's 
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lmlóság inlé7.kedik, a keresett terhelt vagy megszökik, vagy 
a keresctt t1Íl'gyllak nyoma vész. . 

l\zon esrtben tchát, ha jelenségel{, vagy biztos gyanu
okok aJTa en!!ednek következtetni, hogy valamely házban 
vagy helyisé!!hf'lI hiinlcll "ngy vétség elkövetésével gyanusitott 
egyén van elrrj!ö;.:vc, vagy hogy azokban oly bünjelek és 
tárgyak vannak, mclyeknek kézrekeritése, avagy megteldntése 
a biinvizsgálntra nézve fontossággal hir: ha az eljáró csendőr 
tényleg Jl1e~gyö7.ödölt, hogyaházkutatás elhalasztáSa által 
a nyomoziÍs el'edménye koczkáztatik, jogában es kötelességé
ben 1Í II azt saját felelősségére teljesiteni. 

Ha a7.onban a házlmtatás nem látszik sürgősnek; tehát. 
gynnnoknk esptc'hen i~, a legrövidebb uton az arra hivatott 
halr'lságnak .if'lenlé~ teendő és gond forditandó arra, hogy' 
a hatú~f'l!i küz!.'!! m!'gjelcnéséig az átvizsgálandó helyiségből 
RrJlki lIH'!! ne sziíkjük, oni1öt tárgyak el ne vitessenek, vagy 
ha e7. rné~is lIlegkisérelte.lnék, \3rről hitelt érdemlő tanuság 
S7.CI'C7.f essék. 

Ilatr'lsligi rplhivás bevárása nélkül házkutatást tarthat a 
psendfil': . , . . .. . . 

I. aJlnak hrizáhml, illetve lakásán; ki valamely büntett, 
va~y nnlll f'slljliin péll7.hünleléssel bünle.tendő vétség elköve
tésr"n I'nj I nr"l'cf l'! t ; 

~, allllnk h1Í.zúban, illetve lakásán, hol a büntetendő 
cselcklllöny clkih'ctletelt, vagy , 

3, a ho\'á. a teltes üldözése közben bemenekült. 
Jlfá.~()k lakása átkutalható : 
a) ha az a megszökött fogoly kézrekeritése végett 

szükséges: 
h) Im a jár'őr segélykiáJtásra jelent meg; . 
e) ha a lul7. 7. a I vagy helyiséggel rendelkező azt kivánja, 

de csak a7.0n helyiségekben, melyek kizárólag annak rendel
kezése alatt állanak, ki által a járőr -behiva,tott és. csakis 
azokimi szemben. kik a behivó családjához és háztartásáhöz 
tartoznak, vagy kik a lakással rendelkező áltál ott a lakásban, 
akkor elkövetctt hiinleLendő cselekménynyel vádoltatnak ; 

d) ha a ház7.a I vagy helyiséggel rendelkező rendőri 
feliigyelet alatt áll, illetőleg a csendőrség előLt mint szokásos 
bürüeltes ismereles, vagyelővezetése, illetve elfogatása el 
van rendelve. 

A fentil'lakból kövelkezik, hogy gyanu alapján és ha a kése
delem veszély!yel nem jár, há7.moto7.ás egyáltalán nem tartható. 

Ha a terhelt saját h1Ízáhan vagy lakásán éretett büntett 
vagy vétség elkövetésén, ott fl. bünjelek biztositása feltétlenül 
megköveteli a kutatást. 
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Káros lnkásán a lilltaJás aí':ért sí':iiksöl!es. mr!'1 fl Ipllpn 
ért egyén biinjeleket rejJhcleH vngy <1ohhalnll PI. lIlf'I~'f'I\llpJ\ 
kéz!'ekeritése a nyOlt'tOí':ÚS 6l'fJckéhell sí':iiksr"'gf's. t'''('tlpg (lll 
bünJál'sai is elrejl6zködhcUck. 

Ugyancí':en 'szcmllflnJbúl sí':iiliségf's nWll h;i7., ill .. t\"!, 
lakás :í.!.vi7.sg:U:í.sfl, hová a Im'h."I!. iildüí':ósn liii7.hpll /H'lllf'IlPldilr. 

l\lásnak, minI. IcrhclLnek lélk:is:inak ;ílk"lat:"'''iirn YOflat. 
km:r") rcndelke7.ések köziii II e) JlOll!' órr!r'1I1f'! figyr'Jrllf'{, lll!'!'t 
e s7.erint. oly esetben, há véllélki valmnely hiilltelclldii I's('lpl\. 
mélly elkiivelésével .'lyr11111sitlalik, a gyanlllr"l1 ynlú nH'nJ('sil('~(' 
vége!.!. önlllflga érdekéhen kérheti a h:i7.lmtnf:ic:f [le: e7. ;1 

escndőr :íIlal feljesitendő is, 
Ily cs'etek többnyire akkol' :i.llnnk ciii. llIidiin YflI;llllf>ly 

biiniigyhcn a 1;:í.I.s7.at oly pgyr"~n nllpl1 s7.r')I. Iii nwg;il ;illnllaTl' 
ilii k I il !'Ijll. 

I(ol'csmák, CSárd;í.k: kéjh:izak, a kii;t,iillségIH'k lIyit rit : 'ri I,', 
helyiségek, lIle/yekben szert'lH!srjúlék ii7.rl ik, \'ngy IllplYf'k 
hiinlCllesek l'endszerinti l'cjlekhrlyéíil s7.0lg:illlak ös pprlil! 
kih;ig:i.s esetében is bármikor rí Ilmlal hnlr",Ii:. 

ll) A h á z li II t a tei. s III i k é 11 I. i r n g n II il I II S i I ;i s ;j II ;d 
szem elüLt tnl'land() irflllyf'lrpk.· 

A h:ízkul.atús milldell rdeslegf~s rclliillf!S r',,, il7. f"nlel,pl. 
teknek !lem okvelleniil sziikséges meglCl'helösc ('S 7.nldal:'!:.:" 
mellüzésével eszközlendő. 

A házkutatást lehetőleg két tanu és pedig n lIlcnnyihpll 

lehetséges, községi előljárós:ígi tagok vélgy kii7.p!!f'li: jelpnl('fr:'hplI 
kell végezni, kikkel azonban a járürnek ahlwli "7.iillrl('k;H. 
hogy húzkntalást akar tnr'tani, nem s7.iiks[l1!0S reJlt"'IJr.lIiil 
tudatni, nehogy ezek ez!. az érclekC'1t rélJel kii7.iilhpllI('" s il wl",n k 
ekkép alkalmat nyl1jthatnak a 1l:i!llk Icwü kpresplI sí':f'lIl()lyekl'f 
vagy t:í.I'gyalwt. a csen(!ür lIIegjplrmösc pliitt hi7.foll";igha howi. 

'ranuk jelenléte Imit' a7.ÓI'!. is sziiks(>ges. nphol!Y il h:i/.. 
kntatás!. szenvedett egyén a esclHIÖt,1. lJ;ít'mrly s7.ahálytalnll
sággal (lopással, vagyonrongál:issal) vácJolhassa. 

Aházkutatásnál kiméletlel kell elj:íl'l1i. Illi :llalt a7. 
értendő, hogy ugy a. személy, kinél a házlCll!nl:ls lartéllik, 
mint annak t.ulajdonát képező I:írgyak cJl1r\"H megsértése tilos. 

Bnt.orok, ágy-, rnhanemüek és egyé h inl!r"I lárgyalml 
egyenkint kell átvizsgálni, alIélkiii H7.fmlmn, hol,(Y a7.0k nl,úr 
megt'ongáltassanak, alGír összepiszknllassanélk, avngy jcllrgiik
böl kirorgn I I.élssanak, miulán lllinrlellnelllii Inirr'rl a Jllotoz:ísl 
teljesiLö cscndüt, nemcsflk bünleWjogilag relelüs, hallCIlJ a;r, 
okozolt k;lrért kfirl:él'Íléssel is "iseJletik. 
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Zárt hClyiSég1f, szekrények és egyéb tárgyak kulcscsal, 
vagy cnnek hiányában lakatossal nyitandók ki; erőszak alkal
maziÍsa ('sflk az esetb:m van níegengedve,ha a tulajdonos 
a zárt fplnyitni vonnlwr!nék, szakértq mesterember kéznél nem 
volna és él k(~scdelell1hcn rejlö vesz'ély az erőszakos feltörést 
indokoltl:i. telll1é, IOYiíbbá akkor is, ha sem a velök rendelkező, ' 
sem allnak lIleghizollja nincs jelen, mely esetekbén azonban 
az ille.1ii hclyis('g vagy tárgy a kutatás után ismét elzárandó. 

Epiiletrészek feltárása, egyáltalán épületrész ek le· ,vagy 
kibontúsríhoz s7.intén szakértő m3sterembert kell igénybe venni 
és ily alkalommal minden felesleges ron/!álástól óvakod~i kell. 

A há7.ll1otozást rendszerint megelőzi az illetőnek ki
kérdC7.óse és II keresett tárgy vagy személyelőmutatására 
Yéllr") f"Ihiy;jc;; f~sak aklwr, Im !l felhívás eredménytelen maradt 
vollla, foghat h07.7.;l !lZ eljáró csendőr a tulajdonképeni há:z
motoz:ís lIleglar'lásához. 

1\7. előlegcs felszólitás mellözhető, ha az illető a esend
őrség ('!(ill szokúsml biinteUesként ismeretes, ha a késedelem 
veszélylyel jál'. vflgy ha a közönség számára nyitva' álló 
helyisóg (pl. vendéglő, kávéház, vasuti indóház stb.) lrntatandó 
át.. 1\ kf'l'f'splt személy vagy tál'gy kiadása a további ház
Imtnt:isl Id7.lÍl'ja. 

Oly l:íl'gyak, melyek a nyomozandó büncselekménynyel 
iiss7.criigl!('s!JP!l lIillr.scnek, érinlel.lcniil hagyandók, gyanus 
tárgyak él7.0lIhall elkobzandók és holszerzésük iránt nyomozás 
inditandó. 

IrnmrJl1yók motozása alkalmával gondoskodni kell, hogy 
azok tar'lalma HZ erre törvény szerint jogositottakon ldvül, 
mások tudomására ne jusson. 

Ha a" iratok birIokosa, vagy megbizottja, az iratok át- . 
vizsgálásn. Yélgy :ítolvasása ellen óvást emel, az iratokat zár~ 
horiféJdm kplJ lenni és ezt a járör tagjainak s ha lehet 
a hit,tokoslmk. i1/ p tölcg lIleghizoltjának és a bizalmi férfiak
nak, esetleg II kii7.ségi elöljáróságnak, vagy tagjának pecsét-
jével is el kell látni, 'C 

Lepecsételt leveleket; csomagokat és táviratokat a csend- . 
őrség sohasem bonthat' fel. ,; . 

. A házkntatás, minth'ogy- eHenszegüléstől lehet tartani, 
mindig a kelIö szám erővel hajtandó végre, mi felett a viszo
nyok és körülmények tekintetbe vételével . az őrsparancsnok 
határoz. 

.A házkntéltásnál az óvatosság és elővigyázat feltétlen,: 
szükséges, miről tflIluskodnak ezen szolgálat teljesítés alatt 
előfordult. számtalan fegyverhasználati eselek és az eljáró 
csendörökt'e végzetes killlenetelüeIJenszegülések is. 
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A házba való belépéskor a csendür a hrllnlak,'llmt 
hangosan az ellenszegülés veszélyeire és küvetkezlllf'nycil'e 
figyelmezteti. 

. .Már a házhoz való él'és döH nlknlmas helyen. nz nrlcJ
gal.óbaH lévö WIt.és a csöbe tétetik, a z,írdllf!alivlI fp"zitpft. 
helyzcthe hozatik, a zlÍl'kapcsnIv,íny elz,imtik, Iwiy a fpg"YVC't. 
minél előbb lőkész helyzetbe hozható legyen, 

A házkutatást a körülményekhez képest, vngy fl j,iriir 
egyik tagja személyesen végzi, vngy ezt a llwgiiyaI \'ill. ható
sági közeggel, bizalmi férfival végezteli és cHitek III 1111 k,íj<i I. 
felügyeli. 

A házkutatást szenvedő, ennek, hozzáfat'Lnz'·lÍ. lIlP~
bizott ja. éber figyelemülCI kisét'tclnrk, egyró"zt Ilphogr \'iÍJ'aI
lan llIeglálllfldli.s állal fl cscnrliil'iik, vagy pzc'k ki"{'I'I'I('ht'1l 
kÜl'L ejtsenek, másl'észt, mCl't magaviscle!iikkrl ,.,ok"7.ol' pl
<il·ttllmtj<ik, hogy a keresett szelllély, \'lIgy !lu'IW hnl \'illl 1'1_ 
rejtve. 

A házkutatás alatt a hlÍz lakóinak ngy Ilf'Iyell kell 
lenniök és nem szabad megengedni, hogy a IHÍ7;al. Sznbiit 
stb. elhagyják, mert igy megeshet.nék az, hOlI!' a liLvozrl "z('
mélyek a keresett tárgyat ell'Cjthrl.llók, llIrg:::plllllli:-ilhf'!IJ(!k It 

hii nl'(íszescket. a csendiir elj,íl';íS,i I'úl ÓI'I (~,.,i I h('llIf.lc n 10 '1'1'''' P 1 l 
s7.elllóly menekülésél elüsegilholnök slh. 

i\ hli.zklltaLiÍs aJlm l Ill,LVa I ül'izel.t alit V('[ I,íl'gynlil'r',] il 

escllrliil'sóg külön jegyzéket. készit, melyet vagy az ól'Clckrl
Lekkol, vagy a tanukka!, illetöleg a község elöljár()siígna k a 
házkutatásnál közremüködött közege ivel is alliiral. 

Az örizet alá vett tál'gyakat., amennyire minö!"r'giik ('Iwo(/i, 
kiiliin borítékba, vagy megfelelő tnrtóha koll {onlli é::: it j:il'iJI' 
tagjainak, továbbá - a Jehelőséghcz képest. - n jell'll\'nlf 
községi clöljárósági ragolmak, vagy küzegrlmck, toníbh,L az 
érrlelwlloknok, illetőleg lTlegbizoffjállak, \':I/!Y II IIH'l!hivnfL 
csal,ídlngnak, vagy szoms7.édnak pocsélj(wol is le kcll Ziit'lIi. 

A járöl' a tiírgyakat magü\'n[ viszi, e!"etleg mef!(jrz(~siik 
iránt másleéntintézleec1ik. 

Bünjelek lefoglalásánál különös figyelmet kell fm'ditani 
arra, hogy azok teljesen ép állnpotban keriiljenek l'endclleté
süle helyére. 

A megtartott házmotozásról n biróságnak jelentést kell 
tenni. 

Könnyen romolhaló czikkek, pl. élelmiszerek, liítt vad 
stb. a községi clöljáróslÍg iiHal a fennáll(J szah:ílyok él'!rlmé
ben értékesittetnek, ha gazdájIlk van, annak rendelkezésér'e 
boesájlatnak. 

, :·-:<;~~~~'~)1P{~;~~i;.;;;:~!,~:."} 
,;-' 

:; .. ,.' 
'~: ' 

49. 

A csendi.irség áHal lefoglalt egyéb tárgyákil.t azonban a 
községi cJiiljáróság csakis hirói végzés alapján szolgáltathatja 
ld az igényjof!osullalmak . 

.f. 8zcmélYl1wtozáS. 

rt) A l t a I á n o s s á g b an. 

S"r:mélymnfnztls alatt valamely személyen, vagy ennek 
közvetlen birlnlatáhan lévő ruházatnak podgyász es egyéb 
tárgyaknak alapos átvizsgálását értjük. 

A szelTlóly!llolozás - épúgy, mint a házmoLozás'-:-
foganatosítható: . " 

l. Az arra hh'atott hatóság (biróság, ügyészség, vizsgáló 
biró, ld k iiI d i)tI, hiró, rendörkapitányság szolgabirói hivatal) 
felhini.",i /'(/,. 

I L A esen(1(it'ség által iillállóan. 
Az el~ü esetben a felelöség a felhívást kibocsájfött 

halóslÍgi közeget tel'llOJi, az eljáró csendőr csakis il. felhívás-
nak sz.~hályszedi végrehajtásáél't felelős. . 

01lállóal1 :::zelllélymotozás tartható olyegyéneImél, kiket 
büntelt, vagy fnglHí.zhiintetéssel büntetendő'vétség nyomatékos 
lJ?Ja1t1lJf!, lCI'ItP.!: {'S pedig:" . '. 

1. ha nagy val()!"zinüség sZQritllfegyvert, támadásra vagy 
ölésre alkalma::: r:::zldizt,vagYRzert, biinjelt, gyanus vagy 
bizonyitr::kul s7.o1lIáló tárgyal. rojl magánál: 

2. ha a hekisél'endö, vngy elöállitandó egyén öngyilkos
ságot kisér'elt meg, vagy ilyennek elkövetésével fenyegetődzik; 
vég iiI _ . 

~. ha I'endöri felügyelet alatt áll, vagy a csendőrség előtt' 
szokúl'OS hüntet!eskóp ismeretes. _ 

1\ hatr'l,,:i~i frlhh'úsm, vagy saját kczdeményezésböl ~ el
fogol! ós a Itnl(,<:,íg elr': ld;::ércmlii foglyok ruháit a csendőrség 
hatós1ígi fell IÍ \,iÍ,., 11('lIiiil is úl \'iz:::g:íll af ja oly czélból, hogy nincse
nek-e nálnk szii!dlsl'e. \'ngy ennekelösegité!"ére szolgalható esz
közök, vngy fplIY"eriil használhafó tárgyak; esetleg bünjelek. 
Vásárok, bucsuk, nr'pc~üdiiletek allni.lmávnl és pályaházban 
stb. előforduló zl'ebtolvnjlásolmál a személymotozás lehetőleg 
gyorsan fogannlosilandó, azonban ily esetekben is, a meg~ 
motozandó személy, hacsak lehetséges, valamely zárt helyi-: 
ségbe vezelenc]{L figyelem fordittalván arra, nehogy a tettes· 
vagy nyolllalékosnll gynrlllsilotL a keresett tárgya t eltüntesse; 
magától eldobja vagy a rendesen köriilölle levö bi.intársainak 
átadja és ez ftltnl a molozús czélját. meghillsilja .. ' 

Nők Tlleglllo!oz;isa nök közhcnjöt.tével !öl'ténjék, - mely 
esetben minden hi\'ll L1nn férfi el?yén onnét eltávolítandó.-

4 
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Elfogottak és elővezelendő 0gyénelíllél tnhíll minden 
fegyver és oly eszköz, mely iilésn', te>,ti sr)!'tr;>, ol'Il7.:í.s:'tra, 
vagy szökés véghezvitelél'e fIlImImfIs, ellwhzflndr·)k. 

A személymotoz1Í.s alkalrnávnl elkoh7.o11 f:írgynldml r~p
ugy jár el a csendőr, "- minI. a luízmotoz:ísnúl IJlcgi!'1'll "an. 

Személymotozás alkalmával talllIt /!yanll>' t:il'gyak el
kobzanclók és azoknak honnnn és miként Yfll{) >'7.0I'7.{>>,e ir:ínt 
nyomozás indítandó. A lefoglfllt és flggályos t:irgYflk hil'lnfr'lja 
elfogandó és a !.alált tárgyakkal egyiiU a szolgabil'úi hh'nfal
ho7. kísérendő, (Lásd V. Fejezet fi, pont 8. alponf e) kikc7.dr;sÖI.) 

n, A személymotozás mikénfi fO/I:tlJato>,if:isfI. 

. .A s7.emélymoLo7.:í>, Ichf'liílqr kr')t tallllllal" IlIlH'llIlyihcll 
lehclséges, I,üzségí clőljúróstígi IngIllmak. vngy kiizl'l!l'l\llek 
jelenlétében a legnagyohb kimélef.lf'l és rCllrl"zr!'illl ('sak 
aldwr vég7.endő, ha az illető a k0resclt tÚl'gy cli.illllltalií.>,úra 
eredménytelenül szóIiUatik fel. 

A felszólítás mellőzhefö, ha flZ illető a cSCl1diil's{'f! plölt 
szokásos hiint.elleskép ismeretes, ha n l,éSCrll'lClll "pszC:'lylycl 
jlÍl', "Dgy ha a közönség S7.lÍlTJlÍl'a nyityn :"tllr') hl'lyi~él!l1('11 
fogatoU volna el. 

A személymol.ozlÍs a kö!'iilrllényeldlC7. I,ÖI"'é'f Vllf!Y fl 
j:il'öJ' egyik fngjn, vngy a 1l1ef!hivoll hi7.nlJlli födi (lliil. :Hlal 
hn jlatik, végre mí közben a júrör llJ:ísik fagjn fcliil!YI'1 HI'I'H, 
hog,r 11 molO7:ást teljesítő, az H7:1 els7.clIvcdö. "niTY hn7.7,(t
tarlozói részéről váratlan meglúmadtafásnak kit(;n' no Il'gyen. 

A s7.emélymolozást HZ illem és lis7.lesség s7.igol'll III eg
óv:isa mcllett akként kcll fogflnalosiwni, h()gy n S7,el1l('T'f'1ll 
sértve ne legyen, ennekfolylán a testi ri7.sg:'tIfllnt mindig z:Íl'l 
helyiségben kell végezni. 

,). A.Z' d6 1'1'."'/':8. 

Az elővezelés kélféle lehel: 
1. Felhívás folytán. 
2. Önállóan, 

l-hez. mővezetésJ'e felhivást. ndhflf; a kir. üiTyés7.ség, a 
yi7.sgáló hiró, kiküldött biró és a rcndöri hatós:íg: (s'wll!n hirú
sü!!, rendörJmpíttínysúg), Az elővc7:clós oka a legliibb escfhell 
:17.. hogy fl7: előve7:etellrlő egyén H7. illetékc>, hnlóS1il! lIlCf!
idézésére, fl IdLi.i7.őtt helyen és idöhcll Illeg nell! jelellt. 

Ily eselhen a csendőrség elj:íT'lí>'H a küyetkeúi: 

>. 

Az eljll.rÓ csendül' fl7. előve7,etf'lHlií egyén ponfos lak:is,ít 
mogtudja és öl ou. felkercsvén, az elö,-e7.elés]'(' \,onalko7,r', i 

51 

felhivást (vég7.és!) elöfle ismCl'tel"én, felszólilja, hogy őt kö
vesse, A köriilmónycldlez képest az elővezetendő a csendőr 
által a 1,ö7.sógházáh07: is megidó7:hető és It megidézés czélja 

ott vele l\iiziilheW. 
Ha fl7. eJijvezelendőt a csendőr, járőr ·s7.emélyesen nem 

ismerné, a szomólya7.0nossúg· megállapítására kiváló gond 
forditandó, nehogy személyesere folytán az illetőre nézve 
kellemetlen helyzet tel'emtessék .. , 

Kételyesetén, kiilönösen ha az e]ővezetendő kétseget 
kizárólag heiga7.0lná, hOIlY az· elővezetés . tévedésen, elt1ézé~ 
sen alapszik. n7. ÖI'i7:Ct alá "étel felfüggesztendő és á vonat
kozó okok hejelcntésével erről a felhívó hatóságnak sürgősenl 
a köriihnényekhr7. k(~pesl lávsiirgöny, távbeszélö ut jan jelen
tés teendö. KiiWn1iscn áll ezen eset akkor is, ha a7. előveze
tendö beteg, s7.,'tllilásképlelen volna, vagy ha feltalálható hem 
volt és a felhiv!) hfllóságnak reá, pl. végtárgyalásoknál szük
sége volna, hogy a hatóstíg a szükséges intézkedéseket ideje-

lwrán megf ehesse, 
Az c1i.iyezelendö egyériőri7:ethe vétele akkép történik, 

hogy az eljáró f'sendör az elővezetendöhöz a következő 
szavakat inI é7.i: "A törvény nevében, a (megnevezendö) ható
ságho7. elüvc7.efós (,7.éljtíból öri7.et alá veszem," - mely sza
vale, - ha a csencHir eno I,épes, - az elővezelendő által 
értelt nyeh'cn ismétlondők. 

A7. clő"c7.elcndi.í nem leidnietik fogolynolt, azért öt meg~ 
hilincselni, "Dgy mcgszökése esetén ellene fegyvert használni, 
nincs megengedve, - egyáltalán vele szemben a legnagyobb 
ldméleUel kell eljál'l1i és minden feltünést l\Ctiilni. 

[7: okhól ldsérése sem úgy törléniIt, mint a fogolyé,·· 
vagyis a ('sendőr nem fog fell ii 7: Ö tt. szt1l'onynyal háta megett 
menni, hnnem mellelte, mer'\. az illetö nem gonosztévő, tehát 
személyes >'7.aha{ls:íga som kOl'lál.o7.amló nagyobb mérvbenl 
mint az a (,7.él clól'ósérc ol\vellenül s7:ii1,séges, a kellő elő
vigyá7.alot azonban ez esetben sem szabad. a csendőrnek 
szeme elől téveszteni. 

;Ha a7. előállitandó egyén úgy ldvánja, hogy szállító 
eszköz igénybe yélele mellett· álliUassék . elö, . ez neki meg
engedendő, de ez eselben ·tartözikúgy. a saját, mint a kisé
retet teljesítő csondürökvilelbérét ·~·ha saját kocsiját nem 

használja - fcde7.l1i. 
A csendőr fclhivtísának az dővezetcndő engedelmeskedni 

tflrtozik, ellens7.egiilós eselén ellene' "a .csendőrségi szervezeti 
ulasítás" ll. ~. 3. ponfja értelmében fegyver használandó. 

Az előve7.elendő e/!yón azon hatósúgnal, adatik át, mely 
az előve7.elést elrendelte és az eiővezet.és teljesítése. a fel-

4* 

' .. ~, 
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hiváson és fl csendör szolgálati kÖI1FCCskéjéhcn a felhivást 
kibocsújtott hatósági közeg által elismerelHlö. 

Ha az "elöve7.ctés" alatt oly kiil'ü1lllény úllunH he, -, 
mely miatt az clövezetcndünck "clfogása" indokolt. akko!' az 
»elfogús" foganatosiLtatik és velc czcnl.ul, mint eH'ogoltal 
kell elbánni. 

Elfogamló és továbbra is mint fogoly kezclencW azon 
elővezetendö egyén is, ki nz elövezetésnek ellenszegül, vagy 
a7.t bál'ini más módon megalmdályozni töl'cks7.ik, vagy S7.Ökési 
kisérletet tesz. 

,?-hiiz. A csendörnek hafóslÍ!/i t"lhi/"(is nll/kiil !ph:U iillrí!lrirm 
is joga van elövezetni oly egyéHlckeL kiknek elfllgús:il'n. clc
gemlö ok nincs 1lgyan, kik azonbnn gyanus kiil'iilrllónyr'k Illintt 
ti kiizhi:-o;lonságm. nó7.vc vcs7.(\lyesPl\llek I;i!shllllak (~S pedig: 

a') idegen illetöségii csa vmgó koldusok, vagy engrdély 
nélkül adományokat gylijtö egyének; 

b) oly cgyének, kik szolgálatot, vngy Inunkakcl'Csö<:: iiI'ügye 
alaU csavarognak, anélkül n7.0nban, hogy II II III kál vállaln;lnak; 

r) bohóezok és mindenncmii 1llulal.vámoúlk. utczni 
vagy korcsmai zenészek, kik elöadúsi engcdólyIYI:' nem birnak, 
vagy a7. engedélyt álhágjük és lllrigukal l'cndclleniil "isülik, 
vagy kihúgást kövelnek el; 

d) hamis, vagy gyanus lI11evóllel, vagy i:.r1l7.llh·:tnynyal 
ellátott, vagy oly egyének, Idk a hnlüó'úg rólro\'(~zelésl'. Yagy 
zsarolás czéljából állneveket has7.l1álnak, vagy 111:is kiiriill1lé
nyeket adnak elö, vagy ugyfll1azon czélból áll'llh:'lhan. Yflgy 
m:í.s módon átalalmlva jelennek Illcg·. 

e) kik jogosulatlanul katonai Yagy I,öhhh'alnlnoki rgyel1-
ruhát. viselnek; 

f) kik az a}lól e)-ig felsorolt. efl'yónclmck ,ii;>;]el!"zl'l'iilog 
lakásl adnak, vagy azoknak rrlrt~rleh('s(~I, elfng:'lsúl, \'llj!y rlü
VC7.el.ósól. meghimdlflni ig-yckp7.l1l'k; 

fl) kik másokat csaval'g-:lSl'll, knldlllúsl'fl, hIIZdil:lIWk, Yngy 
arra lanítanak, Yrlgy a koldlllús el'cdl1lónyó!Jen rüszt \'('ó'wek; 

h) rlki a csenclöl't szolg;í.lnla kiizhrll többek ('WtI dlll'v{m 
és lealacsonyilólng szidalmazza, "!l/lY sérlegeti és c \'\'1' l i;:mó
telt figyelmeztetés daczára fel nom halIl'. 

Il-hnz. Az engedély nélknli k(\lrll1l:'l~ l,ii7.hiztnlls:'l!!, pll,.ni kihű
gást I,épcz. 

1\ kilHígásol\ról szólú hU,,-. i,ln '-fllwlknlf', Iif L ~,a i!!'y hal1!!,zik : 
"AId halt'ls:ígi engelMly 1lt\\I,fil l1yih'Úl)!'~ hl'lynll, ra!!'y h{IZ!'t',I,h:í7.l'a 

koidIlI, "agy aki Hi éven alóli gy I'nt If'lu' I; 1'1 a I;flldlll{l~ra "izlal ,-agy 
koldlllni knld, vagy c czélhtil IlHísnak rl'lIdl'lkI'Zf"~I;I''' lit lt's:i I. .. IGli. ~.) f 

A kalaplevétel még !l P III k{'p"z 1,,,ldlll:-l'!. 
KM hónapig terjedö elí:ál':'t~Ri11 hnlllpllpllll'l, :17.011 ('11~I't1f;ly l1élknl, 

vagy núlplldl k(lldulók : 

:j, 
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1. kik életük J.t-ik é\'f~t tillhalmlták, ha három tagnál nagyobb 
számban ugyanazon helyen egyiill : vagy , 

2. Idk a ható,;:'tg :'tltal megitllapitott idiin kiviiI koldulnak; 
3. kilmél kollll1l;ís alkahná"al fegy,'er Yan; . 
4, kik nyih'a nem lé,·ö lal,ásba elüzctes engedély nélkUl bemennek; 
5. kik n) omort, s7.erencsétlenséget, tesUik ,;alamely tagjának hiányát, 

- mgy hibás voltát, lútÍl, halló, beszélö tehetségük hiányát, vagy elme
tehetségiik megza"arodását szinlelik. 

A koldnlús megakadályozására a B. M. 1867, okt. 28-án 4682. 
sz. a, rendelet kÜ\'etkezőleg intézkedik: , 

~ 1. A már nagyban elharapódzott Iwldulás gyökeres orv9slása" 
illel\'e J11cgsziintcté~(orc szolgáló eszközök köziil leghatályosabbnak, a 
segélyre szorlllúlmak, l11pnnyihen munlmképesek, munkávali ellátása tün
vén ki, a ti'lrvényható"úgnk oda iránY07:zák törekvéseiket, hogya mun
kaképes szC'gónyeknek, a helyi körülményeI, szerint, lehelő kereset
forrás nyiLtas,;"k, mi ke\lő ligyll11zgalom mellett lcgliihb esetben eszkö-
zölhellJ. -

2. A kiizségelmek I,ölelessf'gé"é teendő, hogy a kebelbeli munka-
képtelen Rzr.gényl'kr.l magllk tartsák el, mire a dolog természetéből 
kifolyólag 1'1511 sorhan ők hivatvák. 

3. Kiinyiirmlomány gyiijlési engedélyek csak rendkivüli elemi csa-
pások okozta szerencsétlenségek folytán adhatók s ekkor is ném egyes 
községek, ham'm maguk a megyej,kertileti, illetve városi tÖrvényható
ságok által s pedig csak a saját teriiletUkre, még pedig mindig meghatá
rozott ic1ölarlamra, rt törYényhatósággal nem hiró községek pedig kére
getési engedélyek kiá1lilÍ\sától egyáltnl:'tn elliltandók. 

4, Ily enj:(pl1é>lypk kiállitásánál' a. kellö 'elŐvigyázat alkalmazandó,. 
hogy azokkal Yi!'~zaélések nc tü~ténhessenek, ktilönösen, hogy az ily 
engedélyek más ~zemélyrc át ne rliháztassanaK 

5. Oly rendkh'üli eseteklieii,inidlín más törvényhatósági tertileten, 
vagy épen orHlÍgszerlei kéregetés engedélyezése elkerülhetetlennek 
mutatl\OZ1lék, ez iránt esetr(j\-esetre a beliigyminiszteriumhoz indokolt fél-
terjesztés teendö_ ' , 

A helfigyminszler határozza. meg az l, , hogy .mlly te,riiletre es 
mennyi időre éITényes az állala adott engedély. 

6. A szabálys7.erii pngedély nélkiil kéregetők iltelöségi helyeikre 
tolonczolanrlúk, mire nÉ'7.Ye a szolgabiréli hi,átal, de ll. községi előljáró-
ság is hal:'troz. 

b-Tlcz. A r.,,:\\·arg:'t!; :\ hth- a kih:'tgá~ol,ról VI. ,fejezet 62-64. pont~ 
jába tilközl.I kÜ7.hiz!ol1s:'tg elleni kihágást képez. " 

Idézett pont igy szól: 
, .Az. aldnek bizonyos Inkhelye nincs, vagy azt elhagyja, vagy 

munkanélki.il csanrog, ha a hatóság állal kitiizött ,határidő alatt sem a ' 
fentarlásárn szolgáló eszkiiziiket, scm azt, hogy azok tisztességes meg
szerzésére tör'eki7.ik, kimutntni nem képes, mint csavargó bUntelendő. 
(62. §,) 

A szülök, gyámok, gondnokok, Yagy felügyelők, kik éle,lkorllk 16 
évét még he nem liiIIiitI gyermeklikel, gyámolt, vagy gondnokoltJllkat, vagy 
felügyelet alatt álló pgyénl csa\'arogni engedik, vagy csavargásának meg
Rlmdályozá~:'tra. a há7.i ff'gyelem renrlszabályait a lehetőségig nem alkal-
mazzák, sz1n!ón hlinteten(Wk, (n-t. §.) , 

A 62. S-han jelzett kihágás csak akkor forog fenn,' ha Yádlott 
felszóli!ás ulán zárns hntáridli rtlalt ki ncm mutatja megélhetési eszkö-
zeit, i1Ieh-e liirckYését azok megszerz(osére. " 

C~a"nrg{llmrtk leldnten(liik :\ swkásos ml1nkakerillök, szolgálatukat 
l,ellő ok nélkiil minllnntalnn yá1tozl:\tú cselédek és oly egyének, kiknek 
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sem rendes lakhclyiik, sem foglnlkozásllk ninesf'n, 6(Plfl'ntarlá~i jih'c
dclmel pedig Idmnlntni nem l\ppe;;ek, 

c-hez, nohóczok, kiiléll1ínf'wsok, ll1f'rh"cl:IIH'Zllllal"lk, r';;l'l'iiníg,"k, 
lllülovasllk, Im nyildnos eliíadásolml rf'l!rlf'zl!i akarnak, aWI! a hplYl'n, 
hol játszani akarnak, .erre nézye a szolgnhiníság :illnl kiállilllll f'ngf'I!r;ly
lyd kell hil'l1iok. Ennek hiányáhnn, vagy lm az Pllgprlfolyl :íth:lgj:·lk. vngy 
mnglllmt rendetlenül viselik, ugynna7.0n elhirálás nl:l I'~;n,'k, lllint a ll) 
pont alnlli csnvnrgók. 

lrle volnánn!c sorozImlók awn kéjnök is, kik nz ir<Ínyllkhnn ki
adott hatósngi renrlszabályolml megszegik. 

d-hez, Mngyarországon beIUI, a mngynr állnmp()I~:íl'llak nillf'~ nfik
sége ullevélre, Kiilföldre vnló nlnzásrn utlrec/cf kiállil:1I1i Idz:irúlag a 
beliigyminisztcriulll yan jogosil.l'll. A k ii lfii I ri i u!l''['r'l iirlap lG-nd rl;lil 
fiizelp khnn Id:\llib'a, fehér hcl~pjii, hama hnrilr"'kbl val! !'lI:HI":I. A hllri
tók c·7.i1ll1apjún v:tn fnl,t'le nyoll1alhan :t. Illagyar úllalll '~/.ill1"rl'. fl'lIil: 
"Ullcn'l kiilfijldre", nlul: "l'asscpnrl" !;pzr!lihC'Uild,1'1 p~ f,"II,iirh!'1I Inrtnlt 
felirásokkal. 

Az nllevél helsij lapjni ;;:í.rga, ~illlitl1tt hnrr1:ís l'al'i!'IIlI, tr, ,z:ímn
wlt oldall larf.nhna;mak, lllelyeldH.~1l az o!';;zág c'zill1p!,1' r, _ Ptl I' \"f'1 kii!
földre" feliratok, yonalzolt dOlllbor rnjzhnn, alnyolllnlilng kék ~zinnel 
vannak fellünteb-e. 

Az alnyolllnltal ellátott "ir, olrlnl elsü hat nlr!nla !nrlnlInn7.za az 
ulleyél sziiYcgét mngyar és frnnczia nyelycll, fckp!!, lIyolllnlhan. 

A iG olrlnlt. InrtallllazÍl bcllapok lH.'lI1Zrti ninii splyplIl z;;illr"rral 
ynnnak iiSswrnz\'C, melynek két \,,"ge hintal(1s p('(!s,"II"I, a horiti'k há
tulsó lapjának helsií oldalára Ynll raga~zl\'a. 

Az nllpvclckpll ich-iiI \'nlllwlc mrg .. uli i.Qm:I1/",; II !I" l,'" (,s .htlld,·-
,ífkdt'.qi .i"flllf!.:". I 

Az cllihhick csak a DlInaf .. j"r!l'lplll;;{'gl'kl,,'1 ;;Zf1IIIS1,"d,l'< liirn'lI\'
ha!ús:ígok clsií tis7.ldseliii (d!nl adhat,',k ki,' slirgiis p~"lhplI a hl'll1:!í'
mini;;zlcriulIllúl nycrt nrlapon kiz:lrúlag a IlnllnI"PjPd"II'IIl"',:!,,ldJe és Ipg. 
feljehh +0 napi érn'mynyel. . 

J[airírr;tkclési jegyeket az or~ziÍg ha!:í.railt"11 + mr"'rlf,ildTII"1 lWIll hí
yolahh esö kiizségck eliíljár6siÍgai :íllilhatnnk ld a haliIr iltlf"I""~P \"rgl'lt, 
legfeljebb 5 nnpi érYénynyel, IlIplyek a szolgahir'-'k ftllal l:íllallll'7.all,I,·,k. 

Igazoló jegyek belríj/eli Hfaz,í,o/"(l. a I1H.'gyékhpll a ,wlgahir:ík, Iii r
YényhatúsiÍgi joggal felrnhá7.0lI. II rrlHlezell lamír'slI "ú!'Il,llkb:lI1 il rpll
clűrkapitányok úllnl nclatnak ld. 

.'1. Ill,jcl!!l1lés; ii!l!I. 11.7. nllc\'{'II,,1 ligygypl IWI'I',olnlhall \':111 a7. nfa-
7/'1c hl'j"lr'llIi'~e a. I'iÍros, "agy kiiz~,"g 1'I'llfliíri h:l!{',:lg:ílHil, 11II'lylll'k !"ri!
lel.éll lllC'g;;z:ílllak. 

Nálnnk c tekintclbell állal:íllos r'l'\"r'llyi! ~7.ah:íI\"IlI, lIilH'Sel1l'k ;; a 
hejelenlés kiilelezetl.sógének Idlll(lllflú~a, "agy ~zahálY;'7:lsa nz illdii knz
~ógtől fiigg. 1\ fÖ\'iÍros!Jan nzonhnn rzen iigy fil. IR7!!: XX\"III. !.-"z.-hC'n 
szabályn7.\'a nil, 

A hejnlcnlési Ugynr.k országs7.er!p, tchát a kii7-,,"!!pl;hrll i, való 
rende7.ése kii7.hiztonsági szemponthól rell'llr. kivúnato;;, lIliul:ín az ország
ban esa,-argú mlll1lmnélkiili és liihhnyire hiil1cselrklllrnyek elkiivr[rs,;höl 
élöl:1,iiclii elemeknek s7.igoruhb C'llf'niirzésére és I~Z :Hlnl az ell;iiYCtni 
~z:í.nclPl\Olt hiintetel1clű cseleklllrllyr.kl1ck sikeresehh llIf'gabrl:dY07.:í;;:íra 
\'ezelne. 

Mint:íl1 pedig a fentiek értl'lllIéhen r7,PI1 ngy !"znh:íly"z:i,n llIindrn 
egyes község anl.onolll iigyét Icépr.zi, (fil, nhlll PZ('11 kénl'"" li~z!:í7.\·a nincs, 
1H1!!\'(111 c7.l\l;;zcrii vlllna azt szah;íI\·llzni. 

" Tp.nylegps ;;znlg:ílnthnn :illú' l,nl(111:lk, honn"r!l'k r"';; ('~I'nr!iíriik a 
rcnlliiri 1)I'.i('IC'nlr~ k1itr.lc7.pUs,'!ge all',1 1"1'1 \":1I1nak llIenh'I', 

lll. ii. Ill. t!)OO, 1/2/ . .lü:l,R+2 Y. h. lR!JfI sz, rpl1,ll'lrlf'), 

" ;1.~ 
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c-hez. AId hivatali egyenruhát, vagy hatósági hivatalnok, vagy 
közeg relislller,"!"rrc s7.olgiÍló jelvényt, ngy pedig katonai egyenruhát . 
joglalnnul Yi~el, a kih:ígnsról ~z6ló blkv 44. §-ába ütköző halóságok és 
közcsend ellcni kihág;ísl kiin~t el. 

n, fl) i's ft) pontok nem igényelnek hö\'ebbi rriagyarázatgt. 

A csendiíl'ség ií.ltal önállóan a fenti pontok értelmében 
elövezethetö egyének a csendőr őrs.parancsnokság székhelyére 
kisértetnek és oLt igazolásra . szólittatnak fel. Ha az illetők 
magulmt iga7.olják, szabadon bocsájtatnak, azonban ellenük il 
feljelentés a7. illetékes halóstighoz megtétetik ; ha pedig' ma
gulmt iga7.olni nem tudják,. vagy az igaz~lást megtagadják, II 
továhhi f'1.i:iriísra illetékes haLós!ig elé vezetlclnek. 

(), -,lz "elfogás", 

L Az elfogás eseleÍ. 

A fcgY'whasználat után az elfogás a csendőr le,gfontó
sabll joga, lllelyet alkalmazása előtt szigortt megfontolás alá 
venni Ifu'to7.ik, IllCt't a jogtalan elfogás nemcsak az elfogottat 
hélycg7.i Illeg és Iní.rosilja ugy erkölcsileg, mint anyagilag, de' 
minI. hivnlnli. vagy S7.01gálnl.i hatalommal való visszaélés bün
tette S7.igrll'lI llH'ginl'1ást is nyer ft csendör eli.íljáró parancs-
110kS1i ga rés7.ériil, 

A cSPlHliirncl, tehát, mint a törvény őrének és a polgári 
jogok hivatúss7.crü oltalmazójának szigoruan'ügyelnie kell arra,' 
nehogy - hahúr akaratlanul is - ártatlan emberre süsse a 
gyalú7.nt hélyegól. 

Eli.i fognak ugyan fordulni esetek, midőn a látszat su
lyosan s7.c',1 valaki ellen és a szolgálat érdeke a csendői're 
néz\'c kónys7.erhelyzctet teremt, de ily esetekben is a leg
meRs7.phh Illenií cliivil!yfÍ7.at allmhna7.andó, nehogy ft csendőr 
eljál'úsn nlaptalnn1l1 jogokat sértsen meg és mihelyt esnk 
lehetséges, az alaptalanul gyanusított szabadlábra helyezendő. 

Hogy sn\{s7.0r a köri.ilmények sulyosan nehezednek a 
gyanllsilqltra és fi gyannokok annyira ös~zetalálkoznak, hogy 
az eljáró csen dör ezek hatása alalt a gyanusitolt ellenében, 
__ Idnek ártallnnsága késöbh napfényre jő, - szolgálatilag 
fellépni kénytelen, oly eshetőség, mely egyébként a birói el
jártisnúl is, amely pedig a gyors intézkedést igénylő csendőri 
nyoIllozüsi eljárüsmí.1 soldwl' alaposabb és megfontoltabb lehet, 
szintén cJiifoi'rll1lhat ésű1üfordl1lni fog' a jövőhen is, mert 
hisz a7. ern heri ('S7. l!ynl'1ó és-tévedésékre hajló. De ha tör
ténnek is ily tévedések. ei.elmek nem'szabad sem tosszaka
rat!JI)1 seIll -pedig fcliilcfl?s.<I"!Jbü[ eredniülc 
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A csellc1ör eHogalúsi jng-a az 1881. ('ri III. 1.-1'7: .. illelve 
csendöt'ségi szolgálati ntasil:'ls 117. §. rnll Illl'ghnl:irnznl és 
eí\ell sznkasz alapjúlI fl kiiyplk('zii esclpl"JCIl nm a (,c;plI(\ijr 
kötelezve fl törYénysél'WkeL elfogni: 

I, .Felllh~ás fol!ltán.' ha elTn az illpl("kcs halós:íg (a ldl'. 
ügyészség, vagy ennek lagja, a j:ír:'lshil'óc;:íg. Yrlgy pnll!'k bi
rája, fl vizsgáló biró, vagy fl kir, törvényszék, :mlgy a kir, 
ítélő tábla állal kiküldÖU. biró, a j:írúsi I'ösznh,mhirl')c;:'lg, vagy 
ennek lagja) áHal felhivatlJlI, vagy 1'(,IHllir'i lllllós:íg ft lia I. -
a községi előljáróságokat. Idyp.ye _.- ez i l'íí II I lllí'gkí'f'("~Ií'letl. 
vagy előljáró csendőrségi pHI'lllH'snnks:í g :H I:J I (,!T(~ nl asi l
LaloLl, 

Il, Önállóan: 
l-ül' aId ellen a l'endÖl'i halós:íg. II \'iz~l!:llr') hil'l'>, vagy 

a büntető hiróság állal clözelcs Jclarlüztalús. illelii"'g yizsgá
lali fogság van elremIeIve, vagy aki ellí'1l lJ ynll1 II ZI'} Il'nil, 
vagyelfogaló parancs van kihncs:íjl \'a ; 

2-or aki hüntetésének kilöltése kijzben rnlnnl('Ir lelar-
tóztalási helyről megszökiill.; , 

B-Ol' aId jogeröR ítéleltel killLnsilvH ra!!}' 1\Ílillrn \'illi és 
eí\ell tilall1Htt a ren döri hnl(ls:ig (mgf'(J('lyf' 1J(!IIdil IIlPgszr'gi; 

4-Cl' aId fl hit'ós:íg :illal yalalllply 1H'lyl'lI \':11,') 1:J1'1t',zkn- I 

dii.sr'a. IIlasiUalol.l., vagy Yillarl1(~ly helyrm \'11 k, I ill'lr',zJ,'HIiíslúl 
ellillatol!. és ezen rendelkezéseit, illetve lilalllla! nH'g!"7.t'gle; 

5-öl' aki leUen kapalile 
Tellenlmpáshak tekillfcndö: 
a) ha a csendőr, vagy más yalald a lellest \'ng-y a ré

szest a hiincselekményen rajla éri;. 
b) ha a csendőr, vagy lllás valaki, min l szcllllilllll. "agy 

szemtanu állal figyelmeztetve, II teLlcst vagy l'I'szpsl azonnal 
a hiineseleklllény ulán elfogla I vagy ii1düziílJC \'f.'S7.i. \' (!lsóg 
csel én azonban II teLlon Ól'és csak akkO!' ok az clf'lIgnliísl'll. 
ha szabadságvesztés büntetéssel hiinlelendii v{'!sógl'ül \'an szú 
és a LeUes kiléte meg nem 1111apithatü, lIa a YélségCll ért 
leLtesnele kiléte ismereles, ö esale az aláhbi 6-ik pnnl (1)-i) 
pontok alatt foglalt fellételek egyikének fenfol'!!úsa ('soláben 
fogható el. 

6-or, Ha a késedelem 1'C.~::6l!ll!lcl Jrl1', azon hiintelt, "agy 
szahadságve!'izl.é!'isel hUlllolel1flö vétség clküycl('s(!\'pl nyollla
lókoRHn gyill1l1silott egyént: 

a) aki gyilkossággal, cmbel'iilésscl, rahlússal, heliil'éses 
lopással, gynjtogatással, vagy lilás hasonló snlyo!'i bUnleltel 
terheltetik ; 

b) aki II büncselckmény elkövetése uliin llIcgsziil,iilt, 
vagy szökési előkészülel.eket lesz, vagy aId clr'cjlüzüll; 

" . 
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c) aki"l7.0n éretik, hogya bUnjelt elrejleni, megsemmi~ 
sileni. VHgy mHg:í.lól eldobni igyel,szik, vagy aki a büncse~ 
lel\lnény nyomait megsemmmisiteni, megválloztatni törel,szik, 
vagy aki Icllrst:ll'sút. részes él, az orgazdál, bünpárlolót; vagy 
mást a hiineselekrnénYI'e vonatkozólag hamis vallomástételre . 
hirni igyekszik; , 

d) ld n megkisérlelt biincselekményl befejezni alm t ja 
vagy ana I fenYPj!etödí\ik, hogy azt végrehajtja, vagy hogy 
más hiinlelendö pselekményl követ el s il büncselekmény 
elkövetését, "ngy folytatását máskép megnkadályozni nem lehét; 

e) aId ('~a\'nrgó és rendes .Iakással, foglalkozással ilem bir; n ld I'Ovnlt e!öélett1, vagy a csendörség előlt szökásos' 
hi.inleltcsl\f:'lll ic;lllereles, vagy rendőri feliigyelet alatt áll; 

fl) aki Idlólöl és s7.cmélyazonosságát ignzolninem képes, 
vagy HZ if!a7.o1:'lst megtagaclja; , 

ll) ld II ('s('nrHirt hivatalos eljárása közben lJántalmazza, 
vagy vesz("ly('~cn fCllyí'geli; 

i) aId oly lCl'lllészelii hüncselekményt I,ővet el, mely. 
Mí\hotrÍlnyl okoí\ és úz előidézett rendetlenséget, vagy rend
zavat'úc;l ('snk a Iplles, vagy részes clfogntásával lehet meg-

szUnlcllti. 
7-f'!', Kihiigús cseléhen csak a teHen lmpotlat foghatja 

el a jál'iil': . 
n) ki oly le!'m{>szetU kiluigáson .éretik, mely közbotrányt 

ol\Oz, vagy ha az előidézett rendetlenség, esetleg rendzavarás 
csal, a lelles elfogalásával szüntethető meg; 

b) ki a kihágilst a csendörség . .részéről letl megintés 

után is folytatja; .. 
e) aki a jál'öl'nek ellenszegül, vagy azt bántalmazza; 
d) ki magát a jál'ör felszóhtásál'a igazolhi nem ltépés, 

vagy nz ilIazol:ist megtngndjn, 
8.nr, \' égiil elfoghatük mindazok: 
a) kik (illott mesterséggel, "agy tilos játéldwl foglalkoznak; 
b) kik csoportosan csavarognak és ölésl'e, testi. sértésre! 

vagy lopúsra alkalmas eszközöl,kel vannak ellátva; . 
c) házalók, Idk házahisi engedélylyel nem birnak ; 
dl kik éjjel gyanut éhresztő köriilmények közt es oly 

eszl,iiziik hirlokúban találtatnak, melyek hüncselekmény el-
l,övetésl'l'e nllwlmnsak; végiil· .. 

p) Idlmél oly t:íl'gynk vannak, melyek törvényRzerii bir- . 
hatása, va!!)' használata iránt alapos kétség, vagy gyanu 
forog fen, 

A 3, és 4, pontok alatt emlitett eseteJ,hen, az 5. és 6. 
pont. b), c), d), el. n, ,q) és i) belüinek azon eseteiben, amelyek
ben az iIIetü csak vétséggel tCl'helletili:; a 7, pont n" b) és d) 
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hetiii, vaHUllint a 8. pont alatt tárgyalt e"clf'khrn :17. illetök 
elfogása helyett csak .,c1őyc7.eI6s" allwlmaWlH1(\ ha forma
szet·ü elfogás nélkü1 megszöl{l~s!iil, a hiincsp1pkrlH'IlY nyomai
nak megsemmisitésétöl, üss7.ehes7.ólösli5l. Yagy ll7. rlj1lr':ís c7.61-
jának más módon való f1leghinsit,í"át<',ltnr'lnni alapos nk nirws. 

l-hez, Oly egyrnek, kikrf' ,-al:llne!y hiinlelpll<lli "~f'If'kll1':'nr f'lkiil'p
tése, a7. elleniik foganatlm. letl hil·,·,i plj:í.rfl!< folymn:'ln 11f'i!!aznl:i~t nyert, -
vagy annak e!llöl-etésénd nl(//'o~,rn .fllfl/llHP;lIalllnk. a7.f1l1han ~7. elfire
hífhat,',lag reájuk ni.rand{, biil1lf'l.é~ :11(,1 "z/ik·'~ áll," llla:!lIkat kil"lll1ni 
igyel\C7.!lek, állanrlfí tarl!\zko,lflsi hf'lyiil'f'1 "f'jf'l(,llt,'~S 11,'·lkiil ,·lha!!yt:'lk, a7. 
arra iilt~t.rkeH hirt1sng (kir. nJ!yr·ls7.s(·~t "hin')). \'a~y I"f'l1drq'j haff'l~ftg 
{slOlgahil'ús:'lg, rplHWl'kapilflllys:ígl n'szPl'lí1 "l'sl,:i~~zf'l'lI' kiiriizl .. llI"I" 

1':7.C'n kiil'ii7.Vf'nyf'k a lll. kir, 1,,·liigy,nillisl,lf'l" :'t1I:t1 hil'alall,,',1 kiallnlt 
és rmponkl'nl lTH!gjelenii "l?l'l1r7rJl'i li()'z/""!1"-hf'll t,'II'III"k kiizlrir\'l;, 

,1[!Ís, milli a hivala.los la/J/llln k,hz,'ldl kiirii::J.'fJ1!I,·k oz "lli',,/,í~ (IlIIP
jául W'JI). sZf}l!llÍlhnlllnk, 

E7.ellkil-ül egyes cOl1crr't cSl'lckhel1, az alTa ill<·I,'·k,.~ haI6!':í.g 
(bir<Í5:í.g. 1'ennliri halós:íg) egyes s7.f'IlIp.lyek f'lIe" lIYlln",zt', I l'\'l·Ir· l, vagy 
elfogalási paral1csol (SI.C'khl'ier) is HIllral ki. flnl('lyl'k az ,,:!,.,,7. (Jrs7.ág, 
vagy hi7.0lIyos yir1I:'k letarló;daIÍl!'i jlll!!!nl hirl! halr"1s1t:;-llillllk ('S II e5pl1(l
örsrgnek s7.Plkiilrletnek, 

A ff'lclösség e tekinlethen a kiirii7.I'~t kiizz,"lplt ha It', ":'1 gnl 1/!rhl'li. 
a cSI1!1(Wrs(Sget nnnyihan, hop:y nz :illala dfognlt r~Y"·I1. a7. ill,lii7.iilt 
egyénnel aZOl1(),~ leg!Jen, tehát hOl!!' ,~zrmél!l(\~rJ'e IIr lill',flfljtll1 ('1,", . 

II .. nelHliíl'i Kii7.liiny"-he", elfogal:isi JlHr:lI,,'~bHlI. II \'"ltl' 'l.'" 11'\,,,,1-
heli n kiil'iiziitl, egyÍ'l1 s7.eIlIr\lyl .. il':'lsa I!sak :í.ll:lI:ill""s:i!,!ba" kiiziill,.lik, --I 

mely s7.emélylC'irás alnpjúll a7. üldiiziillre alig ",'hd r:iisllIl'rni. 
FénykÍ'p - és h07.7.:ílpheljilk - yl f';"yk,"p, "'f'ly a kiiriiziiLt 

kiinnychh l'elis111crósrre 87.0lg:ílhall1:1. esak riU((lII arl:tlik ld, 
A bnjt Icliizi móg, hogy 117. üldü7.ölt, hogy f .. lisltfl'\'I',,,,'·1 IIIrgnf'hf'

zitse, haját, bnjs7.Í1t, smká1tát, rnháit, melyet n kriiiiz,'" kih'1I'~:íil:isakor 
viselt, ugyszinlén nevét. rend!<zel'il1! ml'gl':í.llozlalja, ill"'y!' f,,!!'s!'rrli, 
sől még járását, teslalknlát is rne!'terséges uton elfenlili. a killiiniis 
ismerlelií jeleket eltünteti, - llgy, hogy- l1gyal1,~sak hajIls n kiiriiziHt 
személyleirás alapján ráismerni. 

Nem c>l11lla húl, hogya lf'gnngyohh ellirigy:iz:11 111,,111'\ t i~ a "'r,~
(1(\Rek g\,:I kOl'ia k, 

I(ogy csak Pgy e~elet ell11ilsilllk: 
Majl:ílh országbiró gyilkm;~í."nk, Spang:'rll~k kiirjj7."~'~ :llknln11"'-al, 

mint kiiliinüs iSl1IerleW jol az arc7.:ín lél'li I'nrrnd:ísos sehh!'ly ldl j!'l!'zl-e : 
ennek alapján !iihh ártatlan egyé'nt fogtak el és :illitnllak ciii, 1l1l'g p"dig 
ngyann.zon szernr\lyt Wbh hclyen, lehát iSlllétellen, 

. E7.en eshelöségek lehát kii!iiniis pI<ldg\':ízalrn inlik ~ ('sem!tirt, 
annyh-al inkább, mert soks7.0r, a Yf\lctlC'n-l~iiriilrll,'ny('k ii~s7.f'j:ílsz:isa 
folyt:ín a gyanu teljesen iga7.0llnnk láls7,ik i~s !II"1!is !i'\'f'd'-'!' "nn a 
dolnghnn, 

g!llfol'dl1lhnl. lol":íbh:í. alOn cset iR, h"g\' l'alHki pllcn .. Ircndelt 
kiirö7.és idiíküzhen visszal'olHlloU, Ile a kiiriizé~'hHt:ílron 1Ii1'iil hf'lrf'zése 
ngy elmaradt valami okból, \'Hgy nt a nyill':ínla-rl,', (,sPlHliirsÍ\g nz 
e1üjegyzéséhcn elfelejlette kercszliilye7,dni. 

Olt tehát, hol kétely l11erül fel a7. irflnt. \'aj.ion n kiirii7.r!' lényleg 
fenn:íll-e vagy sem, épugy, minl a7. az ,eJIlI-ezl'lés"-nrl l~irgyall'a ran, a7. 
azt elrendelií hnttisághoz mindannyiszor kérrlé!' (.iel('nlr~, Ihiral) inlézcndii, 

Nagyohh yflrosoknak f'('IItliirhn I"'s:iga i a fényk';I'(·~z'··"7.('let. mint a 
a rennliri lryoll107.:is pgyik segr;(le~zkiizr;l sikcl'!'!'1 nlknlrnazz:ík r;:; ll!!y 
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az i,le~"n :illamnk ps rf'mlörhntr"ságok rés7.éről megküldiilt, mint külö
nii""lI a saját terlildnkiin elfogott elit élt, vagy gyanusilott egyéneknek 
ál ta IlIk !IIf'!!"7.er7.1'!l fénykppeit és a reá "onatkozó adatokat igen ügyes 
cSllPOr!llRitáshan iír7.ik meg és nyih-:íntnrják, " 

~rrtPll -- ezpn fénykép, album segélyé,el könnyen ráismerhet a 
telt f'!'. r"'~7,PS, yngy !!yantlRitotlra, - másrészt ha az elfogott hamis ada
toka t !IIoml he, féllyképf', iIIell-e a· róla ve7.etett nyilv.ántartás segélyé\-el 
azok kiinnyen rektifikálhntók, MáHészt, ha ily egyén mcgszökik, iL szé
lllPlyl<'ir:'lshoz csatolt fénykép segélyé,el könnyebben lehet nyomára 

al,adni. ' . ' 
;\ I'S I' n (!<i l'!a; glJl'1 a fénykppe7.és és a fényképek nyilvántartása 

knliinh'izii "I,,,k miaU remlnere!'ill'e nincsen, - azonban a körözött 
"gyPnd, nyill'lllllnrlására milHlen, őrsiín 'a ,Nyomozó könyv· szóIgál, 
nwld,,' (r) h) ri s7.erinti !'nrrelHlhf'n az iírspa'ranesnok áltnl hevezcltetnek: 

, l-iir (Ily nyomozntlak, kik azon vngy a7.7.al hataros vármegyébe n 
iIIf'1,'.I;,.", .. k, I'agy letelepcdnl'k, l1Ielyhen a7. örs állomáso7.; 

:.!-or a ~nját örs j:í.rásilball letelepedett, vágy, onnan illetékes, dé 
onn"'l 1lll':!s7,iikiill liirv('lIyszegök, ha ők a halóság állal nem is nyomoz-
tatnak: ' " 

!I-or I>:írhoy:í. illetékes. mil1l1a7.0n nyomozó levéllel üldözöttek, kik 
keringii ".lplm(Hljllknál fogva h~írll1elr iirsjáráshai1 megjelenhetnek. 

A Idiriizpsek felC'lte nagy számban való megjelenése ~iatt, nehogy 
a kis Il'l'jrd"hnii nyomozó könyv minduntalan beteljék, il. 3,ik pontban 
ml'!,!jp!iil! !'zl'l11"·lyek kÖ7.iil csak a nagyobb büntetteRek Ifegyv,ires rablók, 
gyilkos,,!;, ra hlt',:!yil1\lJsok, vcszedelmes csalók, tolvajok és orgazdák) 
l-e7,ettl'lllf'k hp, 

A II Y "11107/' k ii 11 Y", mint n nynmoz:í!li eljárás e~yik fontos segéd-
e~zkii7.I'. 117. lirsl':trarH'Rllok állal vpzeltP.lik P.5 a szemlélő tiszt előljárók 
része'riil C'lIl'nöriztdik. \'e7.etése minden tekintetben nagy pontosságot 
il!pny"1. hll!!!, a c7.,'I, melycl s7.olg:ílni kiY:í.n, eléressék, Ellenesetheil 
nC'!11csak gyakorInti ha!'7.I1a nincRen és 11 csendőrlIek, miulán azt szolgá
latha !11ag:í.yal Yinni tartozik, csak felesleges terhet okoz, hanem, az 
últal. Irngy mflr hCHiinletelt, hatályon kiviil helye7.ett körö7.ések alapján 
nyill'Úntarh1 11 sZC'l1Iélyek is a jegY7.ékben foglaltatnak, csak zavart, az 
ille lii el!ypnllck PI!c1ig kellemetlenséget okozhat. 

2-h1'Z, A mf'gsziikiilt fegyenezek és foglyokról a csendőrség vagy 
kÖ7.n.ttr'niil a IplnrllÍ7.latási intézellől, vagy elöljáró parancslloks:\ga 
nlján I's"lI1'g mag:'t1111Ion nyer prtesiilrsL 

\II lllill' a !<7.ii!;p\'ény pontos leir:ísa közüllehén, elfogására sikere-
SI'I>\1 kil;'tt:is I'nn, fii"'g nrra valú tekinlettel is, hogy a szökevény, ha 
fegyC'lIe7.-rahl'nh:ít visel, melyről, mig csak azon tul nem adott, könnyen 
felisl1lprhrlli. ' ' 

3-hoz. t\ 7. olt megneYe7.ett feltételekröl csakis az illetékes hatóság 
értesilé!'c alapján nypr a rendörség tudomást. Oly egyének, kik az 
egés7. ors7.:'lghúl kitil!altnk, a _ np.nrlöri Közlöny"-ben közzétéletnek • 

A relHllíri h~tú!':íg rpszérül saját terUleUikről kitiltatnak oly 
idegen iIIf.'liis(·gii I'gyének, kik mint küzárlalmuak a közbizton"ágot állan
dómr \-ps7 ... ·lvc7.ldik: to\':í.hhá azok, kik mint mnnkakeriilök, csavar
gúk, yn1!y kii'7.bizlnllsitgra néz\',')' egyéhként ves7.élyes elemek jelenléte a 
kÖzhi7.!nllsllgra itllnlldú veszélyt jelt'nt, - kiknek eltávolitása tehát a 
,rendőri halú~~ig rés7.ériil pracvelltiy,rends7.abáty, 

A7. irIP7.t'!l ponthan IÍ1<'gje1ült !'7.em.élyekre nézve egyébiránt a ki
IHígfls01;rI',1 szól" hUn-o 70, §-a is tartalma7. intézkedést. E szerint: .ki 
a magynr :ilhll11 leriildéről,'vagy ~jmak egyik részéről, ,agy valamely 
viclf'],. rúr"s, ngy kii7.!'ég leriilelérlíl, n hatóság á1taljogerejUleg kitiltatott 
rs a lilnlulIl nia' I "dn. ahoIJnan ]dlillhlolt, a haló~ág engedélye nélkül 
\'iss7.amegl'" l,iiz1>il,llll1súg elleni' kilrirgá!'[,kiil-el el. 
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d-h,.,. A -l-ik oh- SWl1l1··lypkr" "ol1alk07.ik, ,_ kik ,,111'11 "al:lfIwh
hiinlrlf'nrlii r.splplonrn)- miaU, j;,gf'l"ii~ nídhnlílrnznllal yjz~~~:'''al "ali r .. ll'a·, 
/I1al"a Ir""r, ,'ngy prdig kik rlsii. "nl!)' nl:í~orl rolwlag .. Iih"1Ipl".!;. d,. ':17. 

ilí·I"I,,1 nl<'l!I'rd"Ir"rzV·k. Ilf.(yiil, I"h:'tI rr·lnllrirí"á~ nlall MI r··~ nnllnk "('l!
leges plrWII('ig s7.nhml lá hon hagyallak, - ,-égill kik jngprij~ ilr"I"'Ii'I 
elitéltellek, rle hiinlelésiik Idáll;ís:íra hah\~7.lást llyrrlck, __ Ide Inrlnzmlk 
t0\'11hl1á n fpllélelespn szaharl~ágnlt fPln-rnczpk i~. - i\IinrlplIIf' ~zrlll,·.lyrl; 
esnk 1lgy nllenlirizheliík, ha a reáj1lk ,:ónatk07:ó haláro7.[llnl n hiI'l·'~{qi. n 
fegyház, hiirWnignzgalóság n csenrl!ir~éggel is ki~zli. 

.5-hiiz. Nem igényel magynnízalot. 
fi-hoz. Az nrlrlig felsorolt pontok kiizlll a 6-ik pont nz, 111,,1\' n 

csnl1rlőrség önálló, téJHiI. felelrlsségg,,1 járrí pljár:í~:ínal, a II'~Iiilrlr irrl 
hizlosil, minlán nz fi-ik ponlol ld vr \'f:!. ,-- a I/Ihhi p"nl"klr:111 az ,.Irl1g;\~ 
nlnpjálll s7.0lgálú c~elekmény és nlllwk plkiivetöjp ha((ls:ígih~ 1I1f'!!,jP1iih'p 
lévén, ezek ink:íhh felhivás jnllrgé\'rl hirnak. 

Az 1lj hOm-ádi nljár:í~ a T1y(lIl101.;'I~ fontn~nhh r~"lpl\fll'·'lIy,.il. Ir'h:'t! 
az elfog:í~t. is, - a kir. birr'lságok (iigyészspg) s ez"k nll'.!!lriznll;lÍllak 
tartolln I'enn, cnnekrolyhín nz clfognlás elrendplésp ,is rf'nrl"s k,iriillll('
nyek kii1.iill rzcn hntúságok által p~1.I,iiziiltntik. 

Miulán nzonhnn a nyolllozási plj(ÍI'ás folynmlin f'I,ifnnlllllla'- Illy 
cselek, l1lirlíin csnk I'iigfüni inlézl\crlr~pk hizlosithntják a ~ikr'rl. :17. 1'1-
fogatásnnk ünállónn való kere!':t:tiildtelé"el - siirgíls p~dpkllf'll 
csendiírségcl is mcg kelle II hizni. 

A G-ik pont érlehnéhen n r.spnr1rirség hfintf'ft-. \"a!!y ,zalrarl,:\!!
yes7.léssel hiinlnlenrlö Yétség elkii\'('lésé\'el nyomntf.kll,an .'/!"'/III.<ilflll 
egyént. i~ nlfo!!,hnt. 

a 

Nyolllalr"lws lil'annnl,ok n1.ok, n1l'Iyplmek iis~7.I'~,,;~,·."i;1 I"i,,,II;l'z, 
Iriheiii. 1101'\- más nl'TlI kih'plllP!lp :1 hiinr~sf'If'l\In('n\'I, rninlll l!\':lllll<:illlll. 

EZf'n . g)'1lnlloknk a maguk iisszrsségéhell ·ri' .•.• ;:t·/t·1! I"""l/i/il"k," 
l(épew!'k és n hiincsclekmény tprm(·s7.rlc. at: elkiiyf'fr's 1II,',I/ja ~1I1. ,7.1'

rint a legl\iiliinhii7.rlhhek lrhelnek. 1\ !!,pnlloknk pgFnkinl. nHlglrldl;'n 
\"é\'e mc'g ér!éktclnnek: ele keHiHeg cSQpor!osi!m és a tC't!C's ,zl'lII,'iY"n'l. 
ugya hiincselelonénynyel okflzati. iiSS7.rrii/!,gr~he hozyn, a \'nl,'lIli tr'ny
állást felderilik ús a lelles hilnüsségr't hizonyitják, még prrli!! mlll:íl nla
posahban, minélliibb gynnnok hes7.f'rzésn sikerIiII 1\1. plj:ín') r',p])IJ,il'lll'k. 

II g\'arlllokok 11 lcllesplmpk n hiinesnlekm';lI\' r"kiin'''·'~f' r'l,ill. 
alaU és l;t;ín hátrahagyott nyomaihr',1 "C'1.ethnlrik If' i·s p~l."rillt :: r"'''·.k 
lehelnek és pnrlig: 

I. Előzetes tJ.ljam(n!.:ok nwk, melyek már a lriinf'sf'lrklll,"ny r.lI;iil'C'
lése eWt! létesiiltek és melyek nlbllllnsak, hogy :íltnlnk a7. okozati 
iisszpfiiggés ndmnel)' s7.P.11Iély r's a hiinr'splf'l,mény rlrlzmrllyri kii7.iill 1IIf':;
:íllapill:1ssék; irle lnrl.rJ7.nnkn7.fJll cselC'krnények, amelyek a lriinll"nynr"1 
használt eszl,üzök ])cszerzésére. n reménynil zsiikm1Ím- érlpk"si",~,"rl', n 
let.lesnck a fnlferle7.és elleni hi7.tosit;í~á!'it és a hOnci"Ieknrr"lI\- pll;ii,.<'I
helése tekintetébpn frnforgó al(a(hílyok elhiiritásárn mnalkll~lI:il;. 

IT. Egyitlejü gyanllolcolc -azok, lIIelyek valamrly szrrnr'oty r··~ a "iin
cselekmény közt jdl/beli. okozati ö~!';zernggpshen \':lIl1l1\k, ilyen 1'1. a7.on 
lrny, hogya gyannsilolt a. biillcselrkmény ell,ih'dr·'sp];o!, aIInnI; szill
helyr"n jell'II H,It, .... ngy pnrlig azon irliihcn oll I:íltatol!., \'a~y aZ1111 
ir'(íny"r',1 jiil! sth. 

A I!yanusiloll. nzoll kiiriilmény!" hogy a tclt "Ikii",.lr\sf' id"jr'lI 
másult. '-olt, (alibi) mil1rlenfélekr'p igyókszik ignolni r'.~ l'rdig rr:'szinl 
hozzátarlozríi, röszhen hnnlársai éR hamis tnnuk által. 

Almmis nlibi hizonyi!.ílsn. sokszor oly mr'l(lon i" liirf,'nik. hlll!Y a 
feltps n7.0n irliihen. llIirliin hn7.nlrr',1 Ifll·ozik. a házi hn~7.I\;'''alhall ,ill,', ,'lra 
II1nlnlc\j;íl n]d;énl (gn7.itja meg, hogy n lIázlwliek f'sl,ii ninI! Ir!!.inhh 1111'1" 
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gY';zii""·~(jk ~zprint lmlll!;i!halják. hogya gyannsitott a lell elkövetése, 
ir"·j"·I"·1! ''''''yll'g hllu "011, nPfIl 111rh'án gyanllsiloLt azon eselekményél, 
hogy 1:Í\'I1z;'I~n 1'11l1! oz brát cl{jrl'igaz,~')tln, hazajljvelele ulán pedig 
i~m,;1 a rl'llfle~ irlcirc állitoLln. 

mil tán ppllig a gonoszlé,'/) rendszerint gondoskodik arról, hogy a 
hhl,,·lil'k. ha nznk hecsnletesck és a bllncseleklJlénybe beavalva nincsenek 
nz irliiplllltrn né 7.\'e. lIIclyhen a gonoszlév/) hon volt, figyelmeztetve. le
gyenl'k. rZl'n fijrYl'Inlf'ztetés egymagában niye is,gyanuokol képez. ' 

EIMnrrlnl tOI'!'ihbá az is, hogy a bi.intellesek közvetlenül a tett el
kiÍ\'et,;~p plölt {.!,: ulán löhhféle hr!yrken m9gfordulnak és ott külünféle 
sZl'm';lyf'ld;pl priulkp7.IJpk és azokknl il!yekeznek hizonyitani, hogy a lett' 
clkiÍ\'I'I{'~1' irlr'j:'lfr f1Iá~fplr\ ,·ollnk. lia ez tlgyesen végezletik és főleg, ha 
a hiiwsej,·k1ll'·ny elkii\'etó~c csnk ke"és id/J! vett igénybe, a gonosztévö 
ezen rljilr:í~a flllrhnyire sikeres is. 

EJ,iforrhll \'ógill az is, hogy n leLLes a blincsnlekmény, elkövétése 
után a s7.inlrnlyrrll a le!relll leggyorsnbban elmenekUl, ugy,' hogy hi he
letlpllllI'k lihlik fpl, hogy ti részi "ehetett ,,0Ina a cselekmény elköve
tés"·hpn. 

Igy 1'1. a7. nlfiildiin ('gy csikós 100'at lop"án, azt a harmadik "t\r
mr~yr'llI'n arlla "I ('f; pl!y olt lopott lovon oly gyorsan jött vissza, hogy 
a kil;r.r,lp7.pll ~7.:tkp.rlők lehetetlenségnek állHották, hogy valaki oly rövid 
idő ain!! oly IHlgy IIlal trhesrn meg 16háton és el'. alapon fel is men
lelt';l;. I'f'dil!, 1IIint nt ké~Í)hh megmlloltai mégis csak ő vblt a tolvaj. 

III. n,í/"!l"g m/fIIlfIoknk azok, melyek a bllnoselekmény elköyetése 
l1t:ín ml'rii1r\f·I; 1' .. 1 "'S IfIrl)'f'k n tcu.ns személye és a biincselekmény 
kii7.lilt ~7,irrfr"1I "kIIza ti iisncfiiggéshpn állanak; ilyen pl. a blincselekménybill 
g1.:írlll;1/.I'1.! t:'!rl!yak érlékr~ilf!~r,a kiirillrnények állal nem indokolt kölle
ke7.é~, \'al!\,oni l!\'amporlá" sth. 

A g;·:lllllflkl.lk Ilpmr:'sak a kiil.~rj jdellségelcben keresendők, hanem a 
gynrlllsil!llt ~:rlll"'!lc'hrll is. ~!iután a hUncselekmény többnyire rOSI1Z1'a 

ml,i II,,;T,nIl 1/(il r;s csak ritkán Ilzii!.:<égböl szUletik meg. aion körUlmény, 
hngy n gy;lllll~ill1!1nal, 117. elkövetett hiintényre nlló hajlam:t isml;lretes, 
ffikél', lm h:ir(1111 tprrné~zetri hiincselekmény miatt már biróilag, fenyitve 
\".011. s7.inlén gynllunkl11 képez. 

,\z ('Ifng:í~ fngnnalosilásánlil acsendörnek csakis ténybeli adatokra 
sznhnrl ~á!lm~zknrf!liá, Ilz~nH'I!l"s 1I'f'.f1pyrizlidé;Qe ilt nem érvényesuIhet. -
A s7.p!l\l'Iy"g fIIC'l!gyö7.őde~f'I\ nlnplllo fnlleves sok esethen Igen helyes' 
lelrpl, rle a ~7.nll!,í lali (rllepés! 'nu'g nem iridokolja és ily ,eselben a . 
cscnrflJrnrk l'árnia krll arldig, mig feltevését tárgyi adatok (callsalis nexus)' 
is ignnlj:ík. , 

At: plf(1g:ísl. megelőző adnlokgyüjtése' a iegszigorubb szolgálati 
titko! képl'7.ik. nl'ho/!,y jogosulatlan gyanu esetén a gyanusitott, vagy ennek 
h01.7.átal'lll7:úi IlPllengérr állíttassanak, másrészről pedig, nehogy a vá
rnJlllú ~ik~r irl,i ~Iötli fl'lIél'és által,' teltesek figyelmessé és elővigyázóvá 
télelf' állni fIIeghill~illnssék. 

. A n. ponl a) Jlflnlja szerinI a csenuőrség saját kezdeményezésére 
elr,,!!lwfr',k nly S7.rlllr··lyck. kik S111,yflS bp'!izálllilás alá esli bUnlelteI. ler
hel'l'lnl'k. Ily hllnl"II!'I, I; iirll II wi II I nok, lllell'f'k elkövetését a hlkv. 
hossznlrh irll'ig tnrt,'>, monrljnk ,5 é\'en felüli szabadságvesztés bUnle
téssel ~1/.ilja. 

II G. pllnt II.) all,nnfjríhoz: 

,\ nIPnpkiilés számléka nyilvánvaló, ha a gyanusilolt mások elött 
ezt ldnyih'únilja: ha ing6 és ingatlan vagyonát pénzzé teszi, áruba 
ho('~:itjn. \'agy kin:ilja. kiilfiilrlre n!lc\-n1d nílt. egy;lItalán viselkedéséből 
a S7.iik,··si ~z:'1IIr1,'·J; h.~i!!;17.Clltnak vehdű. 
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A G. pont ri rrlJlollfJrílwz: 
A hiinletf,m; n hiinr~('Ip.I(Jnél1\· f'lkiil'('li'sp nt:"lIJ fiip·k,.rllli f,,!!. h"gy 

l,iiliiniisf'n l('tlellr'ri's p',;r\I!'n -' II bfi Ilj,.I,.I;! ,;1 sznhndllljflll. Illf'IYf'k,;! 
vagy eId oh, elrf\jl, \'rIgy hiint:ír:::aillak, orgazrl:íillak 'lllf'giirz{'s 1';lgI' "'1'16. 
lwsilés végett Mall. 

A hünjelek hi7.lo.silnsn <,gyik I"l!r"nlflsnhh If'r'llf]{ijf> n "~(,Ild,inlf'k 
ós igy lerlll('szeles, ha rt tetleseket \'nj!Y ré~7.f'''f'l,et a hiinjf'I<,1; ,.Il'!'jli,~f', 
elrlohnsa \"iIgy érlékesilésén tell en pr, azolwt lllinr!en kiiriillllf"nyek kii7.l 
biztosilsrt. 

Al.ellesek ezenkiviiI igyekezni fognnk nz állnIuk f'lkih'ptf'!I hiin 
cSf'lekmény nyomait elenyésztclni s allnak kiderités,"1 hallli~ latlnk 
s7.f'rzóse nllnl meghinsilnni. E C7.énHíl iparkorIni fngtlnk lt<ll7.:'llarlnz,·,ilwl, 
ngvszitllétl le!leRlnrs'lilmt éR rés7.f'sf'ikC'1 rmir f'!ih'f' ;1ITa l\Íflklnllli. a lilit 
,,(,ilekez('siik ónlC'kéhen cz('ls7.eriinek \'f"lnel" 

rT) Nem igényel Ilwgyarázatol. 
c) Az nllandó Inkással nrlll hiní r', R hiinti'ny, illp!.\'!, I'pls';g 

clkiivetés{'\'el nyorna!.ékosnn gyanll"ilnll f'j!yr'n plfog,i"n nú'r! ~1.iil;","g,,~, 
tllI'!'l ily C'''YI''lll'ií! lIIúll;ítl f,.lIpllf'lii, h"".,· "zalmdl:ihflll h:tI!\'{I~:1 "s('lr'll 
rt reá ,;ár~idó bntlletés alól rnng;il "ziil~(.R ;íllal ki\'onjn: f'1f,"j!,i,"k "'hM 
n 1>} pont ('rl.elllléhrm is inrlokfllt. 

n ";zen pont órtelmezése alá esnf'k: 

1. Kik az emberek élele (O~ \'ng"ona f'lIcn hnsznnlps,"sl"il .. 1];iÍl'"lplt 
hiillcsclf\kményekért már fenyil\'e \'I', i la k, Im';'d,há n hfilll,'I,""iikf't m:ir 
ki:dlolt, vagy f'ellélelesrJ1 sznharlR,íg(l1l <'gyón ck. ille"'c fl':;yl'lI('l.l'k, 

2. Czignnyok, útonállók és fej!y,'erps rrlhh',k, kikrp kiiliilihpli rlZ r) 
pont iR nll,nlrnnzhnléJ. 

,g) ós It) Ponlok TlC'1ll igénYf'llick 111Bgyar;íznlfll. 
i) Közholrányt ol\Oz(', hiinr·sel .. klllények: 

1~7.Cn pon l alá eRIl hiillt'Rf'l!'kIllPnyf'l, n hiinll'lIf'1;riil ;'s \'{'I""j!I'!\rlil 
szúló blln-. XIV. fejczetében foglnltnlnnk. 

Ezek perHg: 
1. 1\Z eröszakos nemi küziisiilós: 
2. a megfertözés ; 
0. a szemérem elleni eröswk: 
4. természet elleni fajtalansng: 
5. vérferliízés; 
6. fajlrdansngo'l. turlnlmnz!Í irnl, nyollltatdny VBj!y k(',p"" ;ihn'!7<,IBI 

nyilvnnos helyen való kiállit;ísa, nl'1ll;'l!'n \'ngy lerjr,zl(·'s,'. lIliIII '1.(Orll,"rf'1II 
elleni ,'étség; 

7. Szemérmet sérlil cselroklll,"I1\' nYÍII'nn"" C'lkii\'elpsro (l'Ízpl,'s 
nyil\'ános helyen). ' . 

A 7. ponthoz, 

a)·hoz. A ldhilgiÍsokréJl szúhi hlJn-. nr. ff'jezeléhe iill,ijző kiizn'lHl 
és közszell1érem elleni Idh;ígást képewek. lIyenC'k: 

1. KiizbotrfLnyl okozó részpgs';g és az e kiizhen istpnl"irollllús 
nltal elkéit'elelt hol.rány; 

2. nyilvános helyen szelllérlllC'1 !','rlö mútlon, iilliizel nl'lkii! vnl,i 
fii rrlés ; 

3, nyild.nnsnn hotrányt nknzr', Ill,',don :illatok kil17.:i,a I':Ij!y ,Inl'l'a 
hnnlalmnz;'IRn; 

4. kr.jniíkre vona.t!wz!Í halúsilgi swh:ílyok he IWIIl Inl'l:i"l. IrlC' 
lartozik n. tilkos kéjelgés is; 

5. grógy-, szülészintézelek ('S fiirrliik rel;illil:i~a é~ kezrlé5':'re nóZl'e 
a küzszelllórclll szempontjáhól kinllf)!l szah;ílynk Il1cgszegóse. 

bY-d) POlltok nem igényelnrk nHlgyrtnízalll!. l 
~: 

"" .. <.~ _:.. .. ~ I " " ::: • . 
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.ri 8. pOli/linz. 

a) A tilIott mCRtr:orRégek fogalmu alá esnek; 
1. Szemérmf't ~értli f6nykéi)ek készitésc. 
2. Oly foglalkoz:ís, mely liinény értelmében tiltva "an, Pl. zug

iniszal, lilk"" kPjclgé", leánykerelil\Cdés sth. 
it A ki p{'nz és értékpapir hamisitására yonatkozQ kihágást 

kÜI'el el. lI,ihágnsi hlln'. IV. fejezete.) 
A tiltott jáléknkról a kibngási bth .. VIII. fejezete rendelkezik. 
b) Nem igényel magyarázalot. 
c) L:ísrl J. fejezel 7. pont 8. nlpontját. 
rT) Npl11 igénYl'I magyarázatol. 
ej Ezen p(JIII nllllyibnn fontos, mert [I, gyakorIntban sokszor eHi

fordul, Iwgy 1'1. n r7.ig-nnyoknál oly tnrgyak 'találtatnak, melyeknek jogos 
birása é" hnsZll;ílnla ngg;ílYos. 

E7.ell pOllt tf'h:it ~zein{Olyl11oto7.ásokl1ál nyer érvényesülést, miért 
is a YO'Hllkol", ff'jPlelhf\n hh'atknzns is liirtt\nt. (Lásd V. fejezet 4. pont.) 

A ff'nlf'hh a. (os 4. [tlatl emlitett esetekben, az 5. és 6. pont b), 
c), rT.), cl, fJ, g), ll) éfl i) hetilinek n7.0n eseteihen, a melyekben az illető 
csak I'éls('ggel lf'fhcllf'tik, a 7. pont rr), b) és d), valamint a 8. pont 
«)-e) e~df'ihen az mptl.lk elf0I?:;íRa hrlyell csak nelövezelés' alkalmazandó, 
lm forl11aszf'ril rlfngns nélkill megszül,éstöl, a 'hiincselekmény nyomainak 
lIlegsemmisi!p"'liil, ü"szf'hf'szélr\"Wl, I'agy !lZ eljárás czéljának lilás módon 
I'aló meghill"iI;í,;ít61 tnrlani alapos ok nincsen. 

2. ·'A7. ~clfogás" .foganatositása. 

A7. .. elrogás" a l{öveLke7.ő szavak használalával fogana
tosiUatik: ~A löt','ény nevében foglyom" ; e szavak, ha az 
elfogandó nHlgyarul nem ért, a csendőr által, ha erre képes j 

oly nyeh'en i~méUendők, melyet az elfogahdó megért ~' 
A7. elfngalást miuli'lI1 többnyire ellenszegülés től tarthatni, 

1'endszerinf két csendőr végzi el, egy csendőr csak kivételes 
ellctekbc1!, 1m fl késedelem ves7.élylyel jár, foghat el valakit, 

A7. ('lr()g-at;í~llál fl kellő óvintéikedések betartandók és 
annak Yégl'ehíl.i(it~a attól függ, hogy hol, miko1' és hány 
egyénnel ~7,el1lhcn lép rel a csendőr; ha tehát az elfogatás 
zárt helyen történil,. hol fl csendőr mozgása korlátozva van, 
vagy éjjel, midőn gyér "iJitgosság miatt az elfogamIó mozdu
lalait nem igen lálhatja. vagy ha több eifogandó egyénnel 
van dolga oli fokowlt elővigyázat szükséges. 

Az elrogfllitsnáI - ha szükséges, - hatósági közegek 
segédlelét is igényhe vehelő és a kért segély meg nem ta
gadható. S7.iikség esetén a csendőr bármely ka,tonai, vagy 
polgári úllásll egyént is relszólilhat se.qélykezésre és ld ezt a 
felhivást nem telje~i!ené, a katonai parancsnokság, a biróság-
nak feljelenlendö. ., , 

Ható~ági l,özegek igényhevé\.elénéla csendőrnek nem 
szükséges a segély ig-ényhe "étele czél;iát tudtul adni, mert 
előfordulhat, hogya belüh'etkezcndő letartóztatás az illetőnek 
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luclLul adatik és ez által neki alkalom nY11jtatik a menekü-
lésl'e, vagy ellens:wgtil ésro, . 

Az elfogatás kimondása ulún a csendül' lőkés7,cll tartott 
fegyverrel az elfogo~tnak kijelöli az utat, melyet kih'otnie kcll 
egyb,en flgyelm,eztetJ, hogy, lI1el~ekülós, vagy ellcns7,egiiló~ 
eseten fegyver lS fog hasznallatIll olIene. . 

.~z ~lf~gúsmegt~~'téllte után a csendőr fogly:í.val I!yt)('_ 
san L,W07,I\{ ,\7,on helyrol, hol az elfogat:is liil't.ónl. Nincs Ille/!
eng.e~h'e, hog'y a fo~.ol'y bárkivel szóval, vagy jelok :ilIal él'inl
kC7,7,ck" h O 7. 7.: üm'lo:7,O I 1.0 [ hOi'ii'i7,asall bIH:SII7.7.{!k, "'NI II kósp-
delmezes rendesen ellen'szegiil6i'iL VOll ITIaga 11 L (tn , . 

. Az, elfogatás .tényének komoly és iin'lIcpélyns jcllp(1iilH'k 
kell lenIIlo. cnr1Cl~fo[yt(í.n, kel'ii!clldő mindaz, :I ,"i :; lel;rl.r')7,' 
t~tol:~, ,vagy hozzatal'tozólb~I:. ?lkesercdésl s7,ülhel.. A fngoly 
lol~dosesc, p.11skatl:ssal valo Illosc, vagy <ltUTa !'7.idnJlIlaz:ic::t 
~zlgOl'~I~n Illos, ?1?l1gy l.illva van, a foglyot hOí~7.:U:ll'to7,(·li 
,1elenJelebcn mcgbllmcselni. . 

(1 .. Az elfogott" a ~{özséglHtZclhoz, vagy ennck hi:illy:íhall a 
10bJwz?J,c!Jb fekvo bl~1.0S, hoJy,'~, llIcghi7.ha!(~ ]Jfllg;'II' h:'I7.;í ba 
v~zel~:~I.,", hOl,-:- sZllkseg esol(~Jl - llIegbIIIlH~c:!'I!('lik ('C: C7,1. 
kovo.I,n~:g lo.hOl.oJol!,gyorSllll o](is7.i)" n7. íír;;,'p, nrlll(!1 jl!:dig n n'lr. 
O;7,!w,7.011. 1{lIHtllga~as 6s l.ényv:í.7.ln I f'elvdole 111 ;'111 az il/pl ('d,!'s 
bll'usag, vagy haLusághoz kisérlelik és anna k úLadn I ik, 

" ~ ; 

Az ily elfogott egyének 24: óra alatt a hazai hatósági1ák . 
adanclók át. (Belügyminiszteri rendelet 1891· évi január 29-én 
lleH Q04-2111SnO szám)., ., •. '.. 

i\lás külföldi hnlóságoktól· elfogatásokra nézve netán 
közvetlenül ldadott felhívások mint feljelentések tekintendőlt 
és az illető ha a körülmények az ellene fennforgó gyanut' 
igazolják, az ~elrogás"-ról szóló fejezet 6. pont a), b) p.ontjai 
alapján elfoghaló. ' , 

4. V,ljár:ís közszolgálatban alkalmazoHák. 
elfogásánál vagy elövezetésénél. ... 

Hn kÖ7,hivalalban vagy lti:izszolgalathan áiló vagy ~agáii 
vállalalnál alkalmazolt olyegyéneknek elfogatása vagy elő" 
vezetése eszkö7,lendő, aldnek rögtöni helyettesitése a közbiz· . 
tonság, vagy más közérdek folytán szükséges, nevezetesen, há . 
vasutalmáI, gözhajólmál, bánya, hutti, hengermií, göigép,-'vagy 
gyál'üzemnél alkalmazoUalmak, illetve ily ml1nkáSoknak, állami 
vagy kÖ7,ségi cgész:légügyi, köz- vagy magán erdészeti 5zol
gl\1atban állóknak elJ'ogása vagyelővezetése foganatösihmdó, . 
aklwr kö7,vetlen előljélr6ja a szükséges helyettesítés iránti 
inté7.ke(léi'i e7.óljáh(')1 még az elfogatás vagyelővezetés esz" 
kö7,16se olőtt értesiLendő és ahelyettesités meglörténteig 
csakis a megszöllhelés meggállására szükséges intézkedéSek: 
alkalmazandók. . ., 

Ha. az előljárónak elöleges .értesitése -'-, példáltl . mert. 
a megszökés vagy a büncselekmény nyotnainak megsemmisi'-. 
tése vagy öSi'izebeszélés stb, különben hem volna megaká
dályozhaló - nem eszközölhetö,· akkor az elfogás vagy az·' 
előve7.elés c7,éljából őrizetbe véLel ugyan közvetlenül telj esi
lflndö, de egyull.al az illetönek előljál;ója is rögtön értesitendő 
és ha az elfogoltnak vagy elő:vezelendönek a szolgálata helyé
röl való elve7,etóso - miril;.péklálll. égy pályaőr elvezetése - ' 
a. közérdek vagy közhiztonsag veszélyeztetésével járna j az 
elvezeléssel addig kell várni; mig a· szükséges helyettésités 
iránt gondoskodás történt. ' 

5. Nem szállitható egyért'ek elfogasa,' ava."gy 
e l ő v e z e t é s e. 

Ha a pror, vagy szolgálalilag fellépett cSEmdőr . álldl 
teljesilenclö elfogatás vagy elövezeLés esetében az elfogancló 
vagy elővezetendö oly beleg, hogy nem száUit,ható, vagy az . 
elfogatást, vagyelővezetést akadályozó és elbarithatlan körül" 

5 
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mények merülnek fel, a j;irör' a községi elöljár{lság Ilf ján arról 
gondoskodik, hogy a be log elfogandó és környczete I,dlökr!pen 
ől'izlessék és hevonuláskOl' az ül'spllmnpsllolmnk PITiiI jelf'n
lésl, lesz. 

Ha azonban az elfogandó vagy elövezelC'llclő heteg egyén 
veszélyes gonosztevő, ez esetben a jrhíir a kii;wellpll ül'i7.el 
czéljából helyben marad és az őrsparal1eslloks;igllak a küzs!!!!i 
előljáró állal előállitandó kiildijl1C'z eselleg pedig t:h'siil'güny 
vagy távbeszélő ulján további intézkedés Yf'gclt .ielenl. 

6, F e l h i v lÍ. s f o I y t á II o S 7. k íi 7. I c n ri ii e I f o g II tli s 
vag y e l ő v e z e t é s n é l le ö veL e n cl ti e I j :i I' il s, 
Afndris, 

I..qazolás, 

Ha valamely személy-hiróság, katonai, kii7.if(a7.galási 
vagy rendőr-hatóság felhivrísa vagy megkeresése folytán eW
állitás c7.éljából elfogancló vagy annak előVe7.etC'IHW, akkor 
HZ őJ'sparancsnok az elfog:ís vagy a7. elŐve7.clös fngnnatosi
tásával megbizolt járőr tagjainak nevét. a felhinis vngy 1llC'1!
kel'esés küb:et.ére a. járörvezetö l11eJ!jeliilp.s{~Yf'1 rC';l imi lru'
Lm:ik; 117. elövezeLondő vagyelfogolt pedig a jii!'ii!' (tllal köz
veLlenül a felhívást vagy megkeresés\. ill f éJ>;f'tI , "agy pC'diJ! .fl 

felhiváshan megjelölt haló:::1ígnak fldand{) :il. a lIIely flZ f'lii
veJ>;elett vagy elf'ogoLLnak átvételét a felhinís Yngy lIIegkel'c
sés ]{ülzetén elismeri. Atadáskor flZ olfogás vngy eléh-ezetés
nek czéljából való őrizeLbe vétel napja és (w:íja bejclentendö, 

Ha a hely, a hová az ily egyén :Uadllnrlr\ nem fcks7.ik 
ugyanazon vagy valamely szomszéd őrs I{ijrlelébcn és orla
veJ>;ető vasnt vagy gőzhajó állomás nem él'helii el fl saját 
vagy szomszéd őrs körlelbcn, a;>; P1fogal:is vn~y clií\,pzelr!:::t 
eSJ>;kö7.lő járőr, az elfogottat vagy elijvczetondöt toy:lhh kis(!
rés végelt az nlvonal mentén feln-ő IcgkiíJ>;clebbi öl':::rH'k adja 
át - átvételi elismervény mellett - a felhi"ússal vagy mcg
kereséssel együtt, melynek külzetén az utóbbi őrs parancs
noIm, a. tovább lciséréssel megbizoLt járőr' tagjainak neyét 
reáirja; a továbbiakra nézve az 'l-sö bekezdés rondelkcz('sei 
mérvadók ; a felhívás vagy megkel'csés, melyen a fogolynak 
"agy elő\rezetendőnek átvélele a hnfr'I~,;'lg állal ('!ismertetett, 
azon őrsparancsnokságnak küldendü viss7.a, melyhez az in
tézve volt, 
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7, A c s e n d ő r s é g á I t a l f e l h i v á s n é 1 k ü i e If o g o t
t a k n a k, vaJ! y e l ő ve z e t e n d ő k n e k á t a cl. á s a,' 

A kit a csendőrség felhivás, vagy megkeresés nelkUl 
saját keJ>;deményezéséből elfogott vagy elővezetendőnek talált, 
a7. rendszerint a saját örsparancsnoksághoz kísértetik be, mely 
a fogolynak, vagy elövezelendőnek az illetékes hatóság elé álli
tása, illeh'e az ahhoz való további álkiséréseiránl intézkedik, 

Illetékes hatóság alatt büntető birósági eljárás alá tar
tozó esetekben s pedig a törvényszék, vagy' esküdtbiróság 
hatáskiire alá Lartozókról a vizsgálóbíró, vagy a közelebb 
fekvő járáshil'óság, jál'ásbiróság alá tartozóknál a legközelebbi 
járásbíróság, köziga7.gatási,vagy rendőri hatóság elé tartozó ' 
esetekhen a I eriileten illetékes közigazgatási, illetve ~ehdőti 
hatóság él'tendő, Községi előljáróság elé kiséi'ésnek csak a 
csendőrségi szolgálati utasÍtásban kifejezetten meghatárözott, 
vagy oly eselekbenvan helye, melyek a községekl'ol szüló 
1886, évi XXH, I..-czikk IlL fejezete értelmében á k8zsegek 
hatáskör'éhez lal'toznrrk, " ' . ' ," 

;l[l'gj('mrd,~: Irlézetl' W'I'\-ény 21.§.' g) pontja szeridt a mezei, 
Hiz, k07.rl'nrlés7.l'l és a szegóriyiigy tartozik a község hatásköréhez. ' 

Ha It hatóság,' melynek az elfogott, vagy elővezeténdő 
egyén átadandó. az elfogás, vagy az elővezetés czéljából való 
őrizetbe vélel helyéhez közelebb fekszik, mint az ői'spataIÍcs~ 
nokság az elfogásl, illetve elővezetést eszközlő járőr; vagy 
csendül' az elfogoLIat, vagy elövezelendőt az örs parancsnok
sághoz való bekisérés nélkül - oda a tőle őrizetbe vett tár
gyaldmI egyiitl - átvéleli elismervény ellen - közvetlenül 
adja át és az f'lfogás vagyelővezetés okát és körülményeit 
szóbelileg jelmll i fel; e feljelentésről az átvevő halóság jegyző
könyYet vesz fel az átadó csendör-járőrrel, vagy' csendőrrel. 

8, A J>; e I r o g o t t n a Ir vag y e I ő v e z e t e n d ő n e k, tr a 1 a
m i IÚ a j á r ő r n e k k i k é r d e z é s e a z ő r s p a r a n c s-

hok által. 
Ha az elfogatás!., vagyelővezetést eszközlÖ járőr, vagy, 

csendőr az általa elfogottat, vagy elővezetettet az őrs (külö
nítmény) paranesnoksághoz kisérte be, ez utóbbi őt és pedig 
az őrs irodában kikérdezni tartozik, a következők felől: 

a,) hol, mikor (nap és óra) ki által lelt elfog va, illetve 
elővezetés végett őrizetbe véve? , 

b) yoll-e már büntetve? és ha igen, mely biróság, vagy 
hatóság által, mikor és mily büntetéssel? , 

c) vannak-e a testén sérülések, sebhelyek; vagy bántal
mazásból származó más, nyomok? és ha igen, azok mikor, 
ki vagy mi állal és miként okoztaltak? 

5" 
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fl) van-e jelen elfogatása, vagy clövc:>;ctóse nllwlmúhól 
panas:>;a az öt elfogott, vagy clövOí';etclt, illetve átkis('rt pSf'IHI
Ől'ök, vagy más egyének rés:>;ól'öl irány:í.bnn lanusilolt h:í.n:is
mód miatt és ha igen, - részletesen elöadnl. - mily Iii 1'

vény, vagy szabályellenes bánásmód lelt ellene elldivctvc? 
e) megkérdezendő a terhére rótt és vele áJtnlánossághan 

közlendő büncselekményre tettestársakra, résmsckl'e, biin
jelekre elidegenitett idegen tárgyak hovalétére né:>;ve, 

Azután pedig Jdkérde:>;i az elfogatás!., vagy clüvP7.et(~st 
eszközlő járőrt, vagy csen dőr t és az esctleg megjf'If'llt tanll
kat, vagy sér!.ettekel. 

A kikérdezés, ha csak lehet, két. ncm 11 ('o:::eIHliil'séghc:>; 
tartozó egyén, mint bizalmi férfiu jelclllétéhf'11 tiirl (·m.i(~k, 

Ezek alapján szerkeszti az őrsparancsnok n:>; amn halú
ságnak szóló "Jelentést", vagy "J;~rt.esitést", it III el yhc" it 

fogoly, vagy. a:>; előve:>;.ete!1(lií egyén átkis('f'('J1flii, 1':hlH'fl 11. 

",Jelenlésl/-hen, vagy "J~rl.csilés"-ben mindig kilpcnrlii, n" 1'1-
fogott, vngy elővezetetl egyén hol, mely na pon ('~s (mi han 
lell eHogva, illetv.e clüve7.elés vógel!. öt'i7.cthe \'é\'(~, E7.pn 
"Jelentést" vagy "ltrtesilést" a7. {tl.kiséréssel mrgLd7.0lt j:'lriil' 
vis7.i ké7.besités végett magával és ha e7. ufr'lhbi II f(1~lyot, 
vagy letartó7.tatottat tová bhkisóré~ végett. lIliis r'srn(]iil'éil'SIH,k 
adja át, ezen "Jelentés!.", \'agy ;J~t'tesilést" a k('"llI'silés eS71-
közlése végett szint.én átadja, 

Ha pedig a fentehh jel:>;el.t kikérde7.ések nlnpjiin lIyih'úll
való és kétségtelen, hogy az elfogrí.s, vagy el!'IYf'zplr',s ('ú'l
jáhól való őrizetbe vételre törvényes ok nelll fOl'goll. fc II II , 
vagy már nem forog fenn, a7. illelö egyén ar. örs (ldiliinillll(;ny) 
paranesnokság áHal azonnal s:>;nbadon hocs:í.jtnndr'): dp f'l'l'iíl 
és n7. egés7. eljii.riÍ.sl'ól n7.011 hntc'Jsiigllak Inemli; jP!PlIfr',s, "ilgy 
adanclú ét'l.csil.és, a melyhe7. indokoltság csetólH'1l H:1. illetii 
eIM II i tandó lelt volna. 

9, A 7. e l f o g o t t vag y e I ő v e 7. c t e n cl ö r g y r:, II III e d
d i g t a r t h a t ó é s h o l t n. r t a n cl ó a c s e n ri i.í l' S f' Ir 

,ő r i z e t é h e n. 

A7. elfogott vHgy előve7.elelH]ö egyén n (>s P IH1iil'sóg rí.ltnl 
micli.íhb adandó át f17. illel.ii hatóságnak és semmi szin alalt 
sem tHl'Lhnló n7. elfogás vagy clövP7.etés cúdj:ihúl tiil'lónl. iiri-
7.et alá "élcltől s7.iÍ.lllitnndó 24 {min 1.111 il (,sl'IHJiíI'S{'1! iiri:1.e
tében, ha csak elhárithatJnn almdályok nem gátolj:ik a ko
rábbi átadást. 

Az elfogott vagy elövc7.elcndö rgyr'll, hn azonIlali In
yáhb kisérése lJem lehetséges ós nlJmlmns kii7.s{'gi fogda vngy 
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megfele\(i más helyiség alcözségháiánál va.gy más középu
lelhen vnll, nhlHln öri:>;end6és pe(li'ga csendőrség által; csak 
oly egyénelmck, a községi fogdában. vagy a községháza más 
helyiségében való őr7.ése· bizható a Jrözségi előljáróságra; kik
nek mpgs:>;ökésétől tartani, a terhükre rótt. törvénysértés csé
l,élységénél és a fennforgó egyéb . körülményeknél fogva 
semmi ok sinc~en, -' 

A c~elldör laktanyában s pedig csa.kis' szóbában áz. el
fogott vagy eliivezetendő. egyén csak ,akkor tartható őrizet 
nJnll, ha mús erre allmJmas hely egyáltalán hem áll reJ)
delkezésre, 

10, A7. elfogott vagyelővezetett egyénnék a 
p o J g á t' i h a t ó s á ft n á l k i h a II ga t ti. s a,' i II é t ve k i_o 
JI é 1'(1 c 7. é s e a e s e n tI ö r s é g r é s z é r ő l t a p a s it II l't, 
b á II li S III ó d f e l ő l; é s e s e t l e g e s' ó r vos i .. m e g_. ' . 

" i z s g á l á s a.. ' ' .. 

A mikor a c;:;endőrség állal akár felhiyás vagy ri](igke~ 
l'esés folytán, nl,ár saját ke7.deményezéséböl elfogott 'vagy 
előve:>;cleU egyén, al,ár az elfogást vagy az elő veze lés czet
jából ynló öI'i7.ctbe vételt eszközölt járőr vagy csendőr által 
Jd)7.vetkniil, nkál' 117. őrs (különitmény) parancsnokság utján a 
polgári biróságnak, kö:>;iga7.gatási vagy rendőri hatqságnak át~ 
adatil" a:>; a7. átvevő \'i:>;sgálóbiró, a járásbiróság vezetője, ti 
kÖ7.iga7.galási vagy rendöl'Í hatóság főnöke által a hetdsérő 
esendöl'iik t:i.\'ollétében Idhallgalandó az iránt, vanriak-e a 
testén sérülések, schhclyel\: .vagy tettleges bántalmazás más 
nyomai és ha igen, nwk mil\O~, Jd vagy mi állal és miként 
oko"Lattnk, - valamint az iránt is, van-e jelen elfogása, il-. 
letye c1ii\'e7.ctése allmlmából panas7.a az őt elfogott, előveze~' 
tett "agy álkisérl. "ngy ,más, csendőr .. egyéTl ellen és ha. igen 
_ részlelesen e:löadva::-::-: lnily Wrv~r1y' .:vagy szabályellenes 
hánásmód IcU eJleneelkövetve. :. '.' .. , 

E:>;en kihallgatás' avizsg[Í\óbitQ.é~' á járásbiróság által 
mindenkO!' jegY7.ökönyvileg; a I,özigazgatási vagy rendőri ha
tóság által rcndszerint szóbelileg, jegyzökönyvileg azonban 
akkol' eS7.kii7.öl!etik, ha a bekisér!. a csendőrség részéről szen
vedett telllt'gcs hllntnlma7.ásról vagy lJIás törvény vagy sza-
bályellenes hÚIHi.smódról pana~zl\Odik, .... 

Ha a l~ihallgalott a csendő~ség részéről szenvedettbán~ 
talm n z ás I't'l I panas7.kodik, vagy testén levő, sérülést, sebhelyet 
vngy leUh'g-es bántalmazás lilás nyomát állit ja vagy ilyenek 
rajta il kihnllgaló állal személyesen észleltetnek; az iIlel.ő, a 
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fogházorvos, illetve a I,özigazgatási vagy rcndől'i hnt(')silg 
rendelkezésére álló orvos által azonnni és tüzetesen mcg"izs
gálandó, az orvosi lelet pedig fl kihnlJga tási jegyzíjkiill'~~yhi)z 
csatolnndó, ha pedig az utóbbi hnt{)siígoknill orvos azonnal rcn
delkezésre nem áll,· a ldhallgatiíst eszk/iziil\. tisztviselii sZf'lIlé
lyesen győződik meg az állitúlag a csendőrs(>g részérijl sz(,I1-
vedett bántalmazás netán látható nyomair,)1 ós ószlf'lptt'·1. fl 

jegyzőkönyvhe heveszi ; mihelyt. Ill{)hh OI'\'OS 1'f'IHll'lkf'zl'sI'O 
áll, az iIIelünck alapos orvosi IIlcg"izsgillilsa fngnrwlositlnssl!k 
és az orvosi lelet a kihnllgal.iísi jegyzőkönyvhez psnlollilss('k, 

A kihnllgal1ísi jegyzőkiinyv, ha n ('sf'lHliirsl'g I'('szl'riil (,1_ 
követelt bántalmazás vagy más lörvp.ny vagy szahályellplH's 
eljárás panaszoltatott, az Ol'vosi hizonyit\'iÍnynyal cgyiill az 
illető csendőrölmek előljáró szakasz vngy tiszti kiiliinitll1ény 
parancsnokságához tétetik át, a csendőrök elleni t(Wiíhhi cljá
rás végett. 

Az átadó járöl'I1ek (jál'örvezeWnek) vngy cgyes ('sCll!líil'
nek szolgálati könyvecskéjében abekisértnek {tl"útelc f'lis
mcrenrlő és röviden megjegyzf'lHlö, hogy fl hl'l{isPI'I egyr'll 
emell-e n csendől'ség ellen panaszt vagy ncm és Ita ig('n, 
ki ellen? 

A közigazgatási és rendöri hatóságok egyszcl'slIliltfl fl 

"fogoly átvételi naplóba" is bevezetik az elfogott \'agy elijn~
zetett egyén átvételét, valamint azt is, hogy az ,ih'ctt. rgyr'll 
adott-e elő a csendőrség bánásll1ódja miatt panf1szt f'S ha 
igen, ki ellen? 

7, A regYL'el'használati jog. 

A) A l t a l á n o s s á. g b a n, 

A csendől' legfontosabb joga kétségIdviiI. a jr,'lYI'CI'ha8z
nálat, met'! a tÖl'vény ·ez által az ország minden rendii és 
rangu lakosságának testi épségét, sőt életét is, a szolgálathan 
álló csendőrnek kiszolgáltatta. 

A fegyverhasználati jog a csendől'ség 7catollrri 8ze/'l'ezclén 
alapszik, melyre való tekintettel a:;; ország törvényhozása _ 
bár ezen jog adományozása ellen a törvényhozók részéröl 
igen fontos és figyeLemreméltó oko k hozattak fel - a csend
őrség állal a fegyvernek bizonyos, határozotlan köriilil'l. 
esetekben való alkalmazását megengedte. 

A törvény megalkotásánál figyelembe keHeLt venni azon 
körülményt, hogya szolgálat han áHó csendőr ugyanazon jo
gokkal van felmházva, melyekkel minden katonai Ől' hir, 
(Csenclőrségi szervezeti utasilás 10. *.) minélfogya a kato
nai őrségnek, a szolgálati szabályzat I. rész, 577-ik pontjá
ban körülirt fegyverhasználati jogát, a cscndörs';,rJ kiiliill1",rlcs 
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szol,wilafám való tekintettel, a csendőrségre is ki kellett ter
jeszteni. 

Dc másrészt tekintetbe kellett vennI a törvény megal-
kotásakm az ors:;;ág közbiztonságának, ezen mű első· részé-. 
ben is mál' röviden jelzett siralmas állapotát, a nép töt'vény
tiszteletének hiányát és az ellenszegülésekre, valamint véreng
zésekrc vnll, nagy hajlamát is, mely körülmények szükségessé 
tell(!k fl (,Rendő\'ségnek oly eszközl adni kezébe, mely egy
részt alkalmas finll, hogya I.esliilet katona állományu tag
jainak a fcgyvcrhecsiilet, a katonai tekintély és az 'egyeni 
hi:;;tonsúg szempontjáhól hathatós védelmet nyujtsön, más
részt, melyek a legvégső esetben, az esetleges törvény telén
ségek megakadályozására ésmegtorlására, valatnint az elérni 
számlökolt eredmény biztositására is teljesen megfeleljen. . 

Azon aggályok, melyek a törvény mégalkotásakor, a 
fegyn~rhaszl1ií.lali jog megadása ellen érvül felhozattak, főleg 
abban nyilYánullak, hogy alakosság tesli· épsége; sőt élete 
i::; olyegyéneknek leend Idszolgáltalva,'Jdknek eien fontos 
és Idtcrjt'dt jog helyes alkrilrriazására· nézve a kellő belátás 
és érzék hiányozni fog, minélfogva elkerülhetetlenné válik, 
hogy egyes esetel,ben ártatlanökéleléis.·a csendőr-fegyver-
nek essók áldozatul. 

Amde a l!) évi tapasztalat fényesen megdöutötte e~en 
aggodalmakat. mert vajmi ritkák azon esetek, midőn a fégy
verhnsznúlot az ana illetékes hadbiróság által jogtalannak 
mondatnp.k ld, Ellenben elképzelhetlen, hogy a fegyverhasz
nálati jog nélldil azon eredmények érettek volna el a csen
dőrs(>g ií.1tal, melyekre ezen testület fenállása óta büszkén· 
és ölIél'zeLlel pillanthat vissza s melyek nagyban hozzájárul
lak ahhoz, hogy az ország közbiztonsága itnmár örvendetes' 
módon nemcsak megszilárdult, hanema műveltebb nyugoti 
,Hlamokhoz minden tekintetben hasonlóvá átalakult, a nép 
törvény tisztelete pedig megszilárdnit. 

Hogyafegyverhasználati jog a csendörlegénység· ke: 
zében ne váljék veszélyes fegyverré, arról li tiszti· előljárók 
gondoskodnal" 1dk a legénységet -a fegyv'erhasználati jog 
helyes értelmezése és alkalmazására nézve annyira kioktat
ják, hogy szahály- és törvényellenes cselekmény, mint azt 
fentebb is mondottuk, csak a legritkább. esetekben, elvétvé 
fordul elő. 

A legénység maga is áthatva lévén ezen jog hordei'e-' 
jétől és nagy fontosságától, annak alkalmazásánál a legna
gyohh scrupnlozitással jár el.' 

De a törvény is őrködik· a felett.; hogy alakosság élete 
és tesli épsége a csendőr fegyvere által jogtalanul meg ne 
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sértessék, a legszigol'llbb hüntetéssel snjLván nzon e;:;('IHlür't, 
ki fegyvorét akár rosszakamInIag", akiu' tmlallnns:íg, "ng" fi 

szabályok téves értelmezése folytán helylcleniil nlknllll,lzla. 
A fegyvet'használati jognak az előirt esetekben \'n ló al

kalmazása nemcsak joga, hnnem egyenest kiilele;:"~ge is II 

csendől'l1ek, minélfogva nemcsflk n fcg)'Yerhnszn:í.latnak jnga
sulnt.lnnsága nyer szigoru megLorhíst, hrmom ('7.en jf'gl1nl, fl 

Illcghafúl'owt.t esetekben, kell15 irlöhel1 ÓS hn I;í l ylyn I "alú 
alkalma7.ásának mellözése is, 

E:bböl is látható, hogy il cscnlliír minrlannyi"mr. lnidéín 
fegy\'crét hasímálni kénytelen, igen kényes hrlp;rlhl' jlll; 
mcrt nemcsak a jogosulatlan fegFerhas7.n:ilatért lesz n leg
snlyosabb blintetéssel snjtva, hanem lIgyanezen SOI'S \'ál' rcá, 
ha a fegyverhecslilet megvédése végett az erélynck r:'~ cl!"ziint
ságnnk dőnt.ő hizonyitékait nem nyujtja, - ha n ff'gyyrl'nek 
kellő időben való nem alkalmazása folytán lllag:íl I"regnc
rezteli. - ha az őrizetére bizol! fogofy szijh·,,{~t a r('I!~'\'cl' 
alkalmazása által meg nem hillsitja sth. 

A fegyver használati jng leh;ít sl11yo;:; IchNk{'1I1 IIphp
r-cdik II esendölTc, miért is iga7.olt azon ú"aln"f':íl!. <1l1lf>ly an
Ilak alkalmazásámíll'és7.él'ől küvettetik: a fegY\·(,l'ltn':'7.Tl:Ual kij
lelczö voila azonban azért is sziiksnges. IIH'Í,i P7. :'tllal f'ok!"zol' 
tOV1í.hhi :;;avmok és nagyobb hajnak lehet elejól. \'enni. 

Anna kelőrebocsátása /ll ellett , hogy rendszel'ini (',:,akis 
n, s.::ol,qála.tot teljesítő csendőmelc van joga fegyYerónok hasz
mí.latára, megjegyeztetik, hogy bizonyos körülmények közt, pl. 
tettenéréskor a szolgálatban nem álló csendör is s7.olgálati 
fellépésre kötelezve van, ha a késedelem folyt:in hnüllhnlc'J 
Yes7.ély lI:övetkezLében, a szolgálalilag való fclszerelésre ideje 
nincsen és a rögtöni fellépésl:e - ha csak oldalfegy\'clTPI is 
van ellátva, - a körülmények által s7.iikségcssr'~ ('s kölplc
zövé válik, feltéve azonban mindig, hogy az ily J'öglüni kö7.
belépés kilátást nyujt a síker hi7.lositüsára is, 

A s7.0lgálatban 11em álló {~sel1(löt· a7.cnkiviil. mini min
den kalona.: jogos önvédelemből fegy\'er'ét s7.intr;n ha:-:z-
!láihatja. ' 

Azon esetek, melyckben fl csendőr fegyvNót hasznúlni 
jngosít.ott és köteles, a szervczeti utasitás ll. ~-ában vannak 
megha t.ározva, 

De a csendőr ezen esetekben is fcgyyel'ót csak nkknr, 
illetve nznt.án has7.nálja, a mikO!' a yeszély elhiÍ.r'itús:ll'n. nz 
engedelmesség bizLosítására, az ellcnszegiilés /llcglöl'ó;:;érc, II 

megszökés megakadályozüsára, Yagy az cgyéb Wr'\-ényes ezél 
elérésére alkalmas és megcng-ecJett enyhéhh eszl,iiz rClldr+ 
I,czésre nem áll, illetve lllinl:ll1 minrlrl1 cnyhébh eszkiiz alkal-

:::'j:' 
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ma7.ása eredmény nélkül maradt s ekkor is még n lehető 
kiméletlel járjon el. 

A Jehelő kimélet" : alatt értete.ridö, hogy, a fegyvert 
használó csendőr szándékának csak arra szabad irányulnia, 
hogy a támadót, illetve elle'ns7;egűlőt a 'támadás folytatására, 
vagy az ellens7.egülésre, ajncgszöknL torekvÖ -veszélyes go-
nos7.tevöt pedig a rhegszökésre kepteleririé tegye. " 

!':nnólfognl és a mennyiben azt a viszonyok engedik, 
elöbb a kevésbhé veszélyes fegyver (kard vagy szurony) hasz
nálllndú; a mire nézve határozó hefolyással még az is bir, 
vajjon az, aki ellen a fpgyver használandó, szintén fegy\lerrel' 
és pedig milyennel, vagy lesti sérlést okozható milynelnU más 
eszküz7.cl van cll[ltva. ,'. ". 

Ellenszcgiimseknél vagy valamely csendőrre intézett· tt\
madásmil, lltóbbinak mindennekelőtt arra' kell törekedniEi, , 
hogy az illető személyt az ellenállásra, illetve támadáSra,.> 
esetleg megszökésre képtelenné tegye, R mihez képest' lehe
tüleg azl is számba ImlI vennie, hogy milynemü fegyver es 
mily iJ'lÍllyhall hns7.nálandó, hogy az illető ember élete lehe
tüleg kill1('llpssék és más s7.ernélyek se veszélyeztessenek. 

ITa valamely ollens7.egi:ilö, a fegyvernek vele szemben 
allmhnnm\t használnIa kövellw7.tében megsehesíttetett, al,kor 
a cspnrJöl' l1zonnl11 az iIIetönek a lehetöség szerinti, orvosi 
ápolásáról gondoskodni, de addig is öt az első segélyben ré-
szesiteni tarlo7.ik. ' 

B) A fegyverhasználati jog részletesebb 
k ö r ü li r á s a. 

A esendörnek, a mikor fegyverhasználatra jogosult és 
Mtcles, fegyverét csakkatónai módon szabad használni.. 

A lmrd vágásra és csak kivételesen, szükség esetéh 
S7.lll'úsl'a; a feltil7.ött szurony szurásra';R karabély és forg6-
pis7.loly löyésre szolgál.. 

".:-., A fegyvereknek minden' más, nem katonai alkalmazáSa, 
a csendörnek tilos; dulaködásalkálmával azonban, szélső 
sziikség esetében elöfordhlhaf, hogy a karahély agya (tusa); 
Vllgy a kard mal'lwlata haszmí.ltassék lökésre vagy ülésre. 

Kevésbé veszélyes fegyver rendszerint a kard, nevezé,:, 
tesen azért, TIlert annak hatását a csendőr megközelitölég ',' 
ldszámithalja, lJlig ellenhen 'a feltűzött szurony és' a karabély' 
mint Wregyver, vagy a forgópisztoly, rendszerint veszélyesebb 
fegyvernek tekintendők, mert ezek alkalrriazásánál az ered
mény, kivéve a s7.uronynak csak a végtagok (kezek, lábak), 
CUCli "a]{l il'ányitásánál veszélyesehb szokott lenni s pedig 
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annál is inkább, mert az sok esetben a fegyvert alkalmazónnk 
ügyességétöl függ, a melyre izgatott lelki állapot. mellett n0m 
lehet mindenkor számitani. 

Vajjon valamely adott esetben, amikOl' Wni nem szük
séges, kard, vagy szurony hm;ználandó-e, az a köriiJl1lónyck
től és nevezetesen aU.ól függ: melyik módon lehet a ezélt 
könnyebben hiztosahhan és mégis keY<1sbó ycszélyes kön't
kezményekkel elérni. 

Ha egy vagy t(jbb fel nem fcgy\'erzelt cgyén 1<iIlHllljn 
mcg a csendőrt, kósziil azt meglapni, vagy III egOI ni és a 
körülmények engedik, ránlson km'dot és ll1ér'jl'n aV\'f11 cgy 
vágást, lehetöleg a támadó arczába, szükség c"clén n'glng
jaira, vagy fejém; ha a kard haszn1Ílata, minI p. o. szíik, 
alacsony helyiségben nem lehetséges, vagy ncm 1l11tlalkozik 
czélszerünek, vagy a csendőrnek nincscn idcje Imrdol ránlani, 
no feHiizÖU. s:mronynyal intézzen döfésl s pedig Ipl1P.liilpg nz 
illeLünek czombjára, km'jára, szükség esctén m'C'z;i.ba; a Ipst 
törzsé,'e való döfés, Imrddal vfllc") v;igás, Vll!!y S 7.11 1";; s, ("P lIi!Y 
;i.Ilnlában a lövós, csak szólsi; sziikség esctó!JplI, \"ni!Y HZ 

alantabb Jdemelt esetekben van rnegengedye. 

lIa a csendőr egy, vagy !.öbb knrddal, JiíregFCJTcl. frj
szével, vnsvillával, cséphadaró\"al, vagy egyéb \'eszólycs csz
közzel felfegyver:;>:ett egyén állnI, vngy cgyállnl<in olyk('pcll 
támacHatik meg, hogy élete, vagy testi épsége vészélyezlelefl
nek látszik, vagy lefegyverczéstől kell Lal'lani, akkor' 11 kfmlnl, 
a felfüzött szurony t, vagy lőfegyvert (1övésre) a sziikség ha
tárain helől, tekintet néll(ül és teljes komolysággal haszl11ilni 
jogosult. 

Az enyhébb eszközök, a melyek a csendül' :illal a 
fegyverhasználatot megelőzőleg - ha lehetséges - alkalma
zandók a következők: 

L Ellenszegülés, vagy ll1cgkisédett támadás esel éhen : 
a) Pamncsoló hangon intézett intés, 
b) elfogás, 
c) mcgbilincselés és kocsin, vagy más s7,úllitó eszkö?; 

segitségével való elszállitás. 

2. Megkisérlett szökés esetóhen. 
a) intés, parancsoló hangon; 
b) a megszökőnek üzőhe vétele; 
c) netalán közellevő egyéneknck felhivása a szökéshen 

levőnek elfogásában való közremükÖdéshez. 

/' 
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C) A fegyverhasználati jog ma.~yal.'ázrttii.. 

A fegyverhasználati jog a csendőrségi "Szervezeti· uti.\.~ 
silás" ll. §-ában körlilirt eseteinek részletesebb magyarázá~· 
tánl szolgálnak fi következők s pedig: 

.S7.0lgálntleljesitlJnek" a csendőr nemcsak akkor. tekintel1dő, a 
midőn Y('7.rnylrs folytán teljesen felszerelve áH siolgálatban,-liáneni. 
nkkor is, ha a s7.0lgálali utasilás 22. §. értelmében - bár csak katddál . 
is ellátva -- S7.nlgálatilag fellép. 

A CSf!ndiir e~nk .fegyverét" azaz csendőrségi fegyverét vari jogo-
sih'a ha~ZI1állli; más fegFer, p. o. vadászfegyver (nem csendőrségi) 
forg{'pisztoly, ké~, tőr sth. használata nem eshetik á jogos .csendörliégi 
fegyvcrha;:ználat· fogalma alá. ... 

A csenrllir a fegyvert .mindenki ellen", tehát társadilImi állás és 
szem{'lykiiliinbgpg nélklll és igy. tekintet nélktil arra, vajjon !iz· illetö 
gnzoflg ,f1gy ;:zl'gr\ny, ur vagy pór használhatja. 

1. Aki a csendőrt erőszakosan megserti vagy megtánia~ 
dássfll ves7.élyesen fenyegeti. . 

_Eri\s7.nkos megsértcs· nln.tt csalds.ntettlegés bántalmazás· és pedig· 
akár val"!,{lgns fpgyverrl'l (pisztoly, puska, kard, tör stb.), vagy életet, 
a,-agy a te!'l {'p!'égt!l ves7.élyezleW más eszközzel, (bot, szuroIiy, fa, 
,-ngy vasyil\n, kés, haltfl, fejszével) akár pusztá kézzel (ütés, lökés), vagy 
kij,el yaló dohálással érlendő:; csak' szóbeli ,·megsértés, szidalmazás. 
káromlás a fl'gy"erhasznála(ra semmi szin alatt .sem jogosit. 

• Támnrlással "aló veszélyes fenyegetés"nlalt .oly magaviselete! 
I,ell érteni, melynél fogm a helyzet. összes kÖrülményei foly tári ilttól 
kell tnrt;Jni, hogya csendőr" erőszakos megtámadása azonnal bé fog 
köyetkpzl1i, p. n. miknr yalnki fegyverrel vagy az életre illetve a testi 
épségrl' n'!'7.él)"f!s mús eszközzel, ,agy akár csak puszta. kézzel, de 
kétséglclcnill láma dó szándékkal a csendörnek neki I!legy, vagy annak 
fcgy>l'fél lIlegragarlja oly czéiból, hogy a cseh dör t megrohanja, megüsse, 
megsehesitse, vngy mikor ynlaki löfegyverrel a csendört ezéIba veszi, 
könt ellene yaló dohásra, vagy más tárgyat ellene való ütésre emel stb. 
MiIHlen ily eselhen, ha a köriihnények engedik, ·a fegyverbásználatot 
annak hck(jyetkezésére való elözetes figyelmeztetés elözze meg. 

A .tál1llldással való szóbeli fenyegetés" önmagában nem képez- . 
het okot jogos fegy"erhasználatra, mert nem tekinthető közvetlenül 
veszélye;:nl'k. Erőszakos megtámadás vagy ilyennel váló veszélyes fenyegetés 
{!'eléhI'Tl is szem elölt tnrtfmdó a 64. §. 2. bekeidésének rendelkezése, 
melynek (;rlelméhen fegyvert használni nem szabad, ha a szándékolt 
támadág elhárítására vagy a megtörtént támadás isméUésének mega ka
dáIY07.ás:"lra, II támad{lIlnk vagy fenyegetőnek támadásra képteleimé 
tétcl6rl', ha egyuLtnl az iIlet/lnek ilyesethen, mindenkor esiközlendö 
elfogására és el/lállitására is más megengedett -enyhébb eszköz áll rendel-
kezésre. 

l\kgjl'gyeztetik kUlönben, hogy a jogos védelem a cseridöthéi is· 
kizárja J. eself!kmény heszámitását, a miétt ha a csendőr .a jogos véde
lf!m k?f.átai közölt _. bár nem a szervezeti utasit ás 11. §. 1. pontjának 
fcltételei alatt ölt vngy sebesitett meg valakit s pedig akár csendőrségi
feg)"'"errel, akár más I"egyverrel vagy eszközzel, nem biinlethetö.· . 

Jogos védelem az: mely akár a meglámadotlnak, akár másnak 
s7.l'mélye vagy Yngyona ellen intézett vagy azt fenyegelö jogtalan és 
kíiz\'etll'n meglál1ladásl1nk elhárítására szükséges és igy .jogos" véde-

. ' 
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lern csak akkor ,-élelm('zheW, hn az iI1elö személyeknek, nz irliinpk 
és a helynek lIlinliségéhiil, a megtálllndás ll1ódjáhól vngy más kiil'ilI
lIlényekbiil alaposan kövelkezlelhelii, hogy 11 cscndiir nz élct, n l('~li éps,"g, 
a személyes sznhadság Yagy vap:yon ellrn inlézcLt. jogelll'nr!'> nlf'gl:illl:i. 
dásnak magáról nlgy másokról elhál'ilása n\gelt ('sak a szíil,s,"ges 
Yédclc1l11Tlcl élt. , -

A jogos vódelem halárainak h irI elen megleprl';!;, llIcgza,-arnrl:ís 
vagy ijedtséghiíl való tulhágása nem bUntel(elik; gOIHlal1nlls:ígb,-,1 rrerlií 
ily tulhágás azonhan a kürnlméllyekhe7. k,;pest, minI az ,'Ir'l hiztonsúga 
vng)' 11. t.eRti hizlonsáp: eIICIIi y,;15,,/; hilllf.ellf'lik, 

2. ha a leUen ért gono:::zlcvö vngy alapos gynllll\'al 
terhelt egyén_ felfegyverkezve lévén, n7. cliíZ0.If''' fel"zólilús 
daczára magát önként meg ncm adja vagy cselll'g yédclt 
helyzetéből elöjönni vonakodik. 

.Gonoszte,-ők" aIntt, csnk hiinlctlrt elkih'C'lrlt rl!\'('l1f'k ('rlrntliík. 
nrm pedig nz oly egyén ck, kik csnk csckélyehb 511lyl1 ],iil1l .. !t·llflii eSf'll'k
ménynyel lel'heltclnek. 

"Alnpos gynnuvnl lerhrlt rgyéll" nlall csnk n7.1 lehP( (·rl"lli. Idrr 
n6zye alnpos gy:ml1 lélezik, ho!!y .gnno~7.Ip.\'ii" n fellli pr"·II'I)ll"·II. 1If'1Il 

pedig oly vnlaldl, ld cSl'kólyehh sll."" hlillr.selplllllény Il:ír :"111'''~ I!Ylllltl
, j nYil I "an terhelvf'!) 

"Ii'elfegyyrrwll" l1el1l ('sak n7,on rl!y"'lI, killpl f"gy".f'r 11 S 7.'" 
S7.0l'flS úrlelméhen' tehál lIífegyn'r, knrd, liiI', .. - "ali, hall1'11I a7. i~. 
Idnél más oly eszköz vun, lllelyekkel emherhalál nlgy ~l1lyflS If'~li !,prlp~ 
könnyen eWiclézhelő, p. o. nagy kés, fejsze, hánJ, nSI'illn ~Ih. 

3. a ki figyelmeztelő lltasilásainak - öt szolgiilalill 
teljesit.ésében meggátolnlldó - lelllcgesen ellens7.f'giil. 

EWI1 pont esele ald\Or forog fenn, ha n. csrnrJt1r s7.oll!frlali 1f'''lul,ji
nrk meghinsil.ására czélzó tényleges rllell5zegiilr'sl ](1'11 nH'I!I','·kr7.lli. tphúl 
lm nlnki a csendiirl egy hi7.onyos mnr mCl!kezoell ""I!Y l,ilfll:'l!'ha 
helyezcll. swlgálnli leellflil fflgal1l1l.f1!'i!:ísúhnn 1'\li7,li lil!yplllll·zl .. !,.·s é~ 
ulnRitás dnezám . lény leges, hár cl'ink ~zcll\',,'rliilpgps f'1I'-·1I~7'·l!ijl,··" (I!lnl 
megnkacl1ilyozni Wrekl'lzik; csupán sZÍlh1'1i "nl!)' nil' PIlf'lIs7."l!iil,.'s"k. 
melyek más megengedcll módon is megli\rhelíík Ynl(y hal:'rIylalanol,kú 
lehelük, fegyverhasználatm okol nem s7.0lgflllalhnlnnk, 

A fegyverhnsználalnak n fenli .l--n pontok 11lapj;ín liirl611ii allml. 
maznsánál fl. cscndiir vegye figyel! mhe '17.t is, yajjoll a lll('gl:'lllIarló Yngy 
ellcnszegüfü fegFert,elrn-e Yng)' fcgyYc!'rrl és pf'flig ntilyrnllel ,'nil 
ellúlva és mily módon nlmrja. nl n csendiiI' ellen haszIHíIni : eIIiii fnl!l!. 
a csendör mily fegyvert és miképl'n alkalmazzn azt. 

4, "a ki mint veszélyes gonos7.levö, II C!"C1HlöJ'!'rJg- fíltal 
lelarlóztatandó vagy letarló7.lalás végett iildöztelik, elfogatik 
vngy őrizete alá adat.ik és Ml' erösmlws ellenlálliís nélkHI. 
de fi megállilásra czélzó renyegetö reáldáltás rlnczúrn clfut. 
ha visszalarlózlatására más móc] nelTI lélezik. " 

E pont alapján csak azon "veszélyes gono~zlcYii" ellf'n nlknlmaz
lmló n fegFer, ld a csendőrség allnl elfogntnín, vngy nC'ki. mini fognly 
meglírzés, illetve IJrkisérés végelt., álaclah-án vagy elfognly;ín, "ngy lIeld 
mint fogoly megörzés illetve örkisérés yégett álnrlnl\'án, Yngy elfogás 

*) Mrg}cgyzéfl. Alapos gynnll fngnlmának érlclmrzf'"él I~~r.l nz "rI. 
fognhís" fejezeténél. '<;u1'i~"i. 
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yél!rllii Idii7.le h-én ,-ngy cgy6bképen elfogmidó lévén, ~lttei:öszakós'eUent:..' 
állÍts nélkül, dc a Illegállitásrn czélzó fenyegető rákiáltás daczára elful, 
azaz l11egs7.iikni \'agy az elfogás' elöl menéküln~ igyekszik. ,,'. 

• V r.s7.élyes gonosztevönek4 az az egyén tekintendő, ki 'át illető 
hatóság (lllal. mcly üt a e;;endőrségnek örkisérés- vagy megőrz ps ;.végett' 
álnr]ta, ,-agy n7. elfogás iránt felhivást 'vu gy' ri.l(~gketes,ést intézét!;. ilyennek 
llIegjeHillf'lclt vng)' ki suly'ös bűntett,p_o:gy;lkösság, tabliis" gytijtö· , 
ga tá~, I'lllhrriilég, beliirés, lopás 's Ib. elkövetésével terhéHetiK. ',:' ... 

Mils foglyot, vagyelfogatandÓ egyént, ki nem' "veSzélYEís gOlÍö§'t~ 
lrt'ö", hn elfnt Yngy másk,\pcn menekUlni tö'rek;;zilt, a csendőr setényeri 
ilIdii7.lli ln rllJ7.ik és igyekezzék az ilyeneket is elfogni, de az, ilyenek, . 
ellen II !;7.iikés meghinsilása végett fegyvert használni nem szaba!!, , ' 

\'eszélyes gonosztevő ellen szökési kisé~let meghiusilása v~geH is 
csnk nkkor sznhnrl a fegyvert használni, há visszatartóztátására,' illétve 
elfogá!'ára más mód nincsen ps ha lj a visszalarlásra czélzó és á regy· 
yerlms7.Iláln lIal fenyegető reákiáltás daczára a megsiökési ~í!Íé~letet,· 
folyInija; de ily esetekbém is mellózendö a fegyverlíasználat. akkor, ha ' 
ez áll.nl más. - nem részes ember élete veszélyezletné~; a tn~ért az ily , 
lIlf'nrkiilíí Ycs7.élyes gono~zle\'öre löni' nem szabad, fut a lö.vés éiélt 
lé,'rszln) más. nem részr.s embert érhelne. ,. ":", 

. lia te'uít a csewWr 6Itnl letartóztatolt, neki ő~kiséi'és v~g'y' 6ttiét . 
ypgcH nlarloll \-agy állnht elfngús végett .Uldözöbé vett veszélyes gonosz:
teyii. I"ir criiszako!; ellentál1á5 nélktil, elfut, illetve szökést vágyai el· 
rog:is eliili menekülést kisérel meg,_ a csendőr erős, parancsoló hangon, 
,a, t2n'.é.nI ,nevében" ,szavak. _elörebQc!?M~~á.v-g:, K,!1.!~:reá~~J!ö.ti:. 
~~;-~i',i~fpgi' -~~~~li~XI~~~~Ődjl~l}1i,-4~egllf&~n<~~~~8gl!eW't~re~"':' 
elérje 65 mcgfoghassa; hll.[l7.on it tájékon, a nieriéa megszö~ő mene7 
klil, emher látható, arra is reá kinllani kell, hogy; állja a gonosztevő 
ulját és fogja meg: ha pedig a csendör azon nieggyözödési.'ejut, l.1og'y 
a meg~7.iik,lt sem maga, sem mások segitségével nyomban kézrekerlleni 
nem kppr!', al,kor álljon meg és ha a lövés által más, neni, részes 
I'mher életI' nem ves7.élyeztclík, czéloz7.on nytigodtan és lÖjjÖn .úgy, 
hogy 11 Hin!!> n S7.iikm'ényt lehelőleg lá,?s?~Fq,!!." t!\!álja, ,,~\! jg!_,P.-JqYo~~hL 
ml'neküléshen megnkadályozza: -, ' ' " ~ .. ,., ' ' 

-,- "Jin 11 csenltlJr it- mcgszükÍi gonosztevő' utnn iramodva, 'ait it~yira 
mel(kiizelili, hogy szuronydiiféssel vagy kardvágással elétheti, de' minden ",' 
erejének megreszitésével sem képes azt annyira megközelileni;. hogy 
kézzrl megfoghns,m és nincsen más mód a szökevény elfogásár'a, a 
fcnyegl'lií reitldállá5nak, ha lelwlséges, isméUése utáÍl, szuronydöfést 
vngy . knnlvágflst is alkalm'azhal a megszökő további, menekülésének 

.- . 

mrgl1knrlályozására, ,"'.. .. ',: ' 
Helytelen lenne, ha a csencWr az.útólérésvalószlnÚsége nélknl ai -

ilhHizúst saj:H killlcriiléséig' rölytatná vagy nagyobb távolságra engedné, 
me~ekiilni l1Z nlr!ÖZii~. t, mi~Jijl.t. reá \ljne::lp-t:;tt:a..)QJn~é,lU,l.t~g~~~S,z."",. 
tenl~~~' nty.trlg;I~~t eh1,:~ Q,S'r.~'/i~t~~,s~,!eh~t9.~~g~~'A~!iPl>~~a!~l~Ja~g . 
a I J\~p.s a ,:1 asa ~Z(~ r ~~a lan~.-. :: ". ':.: -.' '.' #;.. .• 1- h, -.-" ,.: • 

." ",.- 5:'>-;'i'1{r'T{~Btiru"Otagr:osttotri állapot idején ro'agát gya
nus!"á teszi és a felhivasra kielégitÖ"válasz nélkül elsialad'" 

Ezen pont rendelkezései az öly' egyének elleni fegyverhasznátatra 
vonaIkoznak, kik magukat háboru idején ellenséges .vistonyok között az 
úllam hadereje ellen elkövetett biincselekményben, pl. kémkedésbétl. 
tcszik gyanllsakká. ' 
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D) Erélyesség fegyvel'használat alkallll1í.yal. 

Habár minden fegyvcl'httsználat alkall1lúval lehetőlcg 
kiméletesen kell eljárni és emberélethen vagy a testi épségben 
nem s7.abad s7.ándékosan vagy meggondolatlanságból a fel
tétlenül szükségesnél nagyobb kárt okozni, másrészt mégis a 
fegyvel't a szükség határán belli! férfiasan és erélyesen kell 
alkalma7.ni oly cMlból, hogy az ellenfél azonnal támadásra 
képtelenné tétessék, az elIenszegiilés megtöl'essék, veszölyes 
gonosztevőnek szökési kisérlete alkalmával pedig a s:;>;ijkés, 
illetve menekülés folytatása lehe:ellenné tétessék. 

Ismételt gyenge szurJnílás a szuronynyal vagy gyenge 
vágás a kal'ddal, qzélzas nél!cül, csak. megijesztés c7.éljábúl 
való lövés, mint reilaszeÍ'Ífif.eredúlénYlelen, nicllő7.cndó. 
'., ,', A fEigyverHfisZliálatot - váratlan inegtámádtatíÍst kivéve, 
- mindig meg kell előznie a "tiirvény 11e1Wlen" való hivat
kozás mellett, azon figyelmeztetésnek, hogy a7. cllellszcgülés, 
rt. szökés stb. tovíÍbb folytatása, rt. fegyverhaszmílntnt ~lja 
maga után és e7.en figyelmeztetés a7.on nyelven is lmtlll 
adnl.ik, melyen az ellenszegiilő· bes7.él. 

A csendőr fegyverhasználata törvényben gyükeredzö jog 
lévén, azzal az előirt esetekben fl. csendőrnek élnie 1.-dl. _ 
,'';emmi körülmények közt sincs megenged re, ho.q!! a csc1/flril' 
fC.CJyi:erét a lrmegöbe löjje, hogy vaktöUényt has,má~j(m, hallf'lll 
'igel11~rRot,elessége a fégyverheesiiletnek érvényt s7.erczni és 
inkább meghalni, mint magát lefegyvereztetni. 

Oly esetben, midőn a csendőr fegyverlwsználata folyl:ín 
nlás ártatlan egyén élete is veszélyeztetheInék, - a lehetö
s0gig figyelem fordítandó arra, hog-y úrtatlanok élete a cscndü/' 
fegyvere által megkiméltessék. 

E) Eljárás a fegyverhasználat után. 

Ha a fegyverhasználat után az ellens7.egiilő (meneJdilö) 
Imrczképtelenné tétetett, annak utólngos bántalmazása, ülése, 
megsebesitése szigoruan tiltatile 

Ha a fegyverhasznáJat folylíÍn halál állott bc, ugyerr61 
a 'csendör közvetlen előljáróját sürgönyileg, vngy kiildönc?:: 
állal él'tesiti, ki aztán inté?::kedik, hogya helys?::inén lis7.t és 
a hadbil'ó megjelenjenek, Idk az eselet vizsgálat tál'gyá\'1l 
teszilc. 

A tényállás megállapítása rendszerint a csendü/'kerület i 
parancsnokslighoz })eosztott, vagy a7.t helyettesiLő és a tett 
s7.inhelyére kirendelt hadbiró által és a katonai bünperrcncl
tartás szerint eszközöltetile 

to r ,/~~~0ijf:!!r;j'~f;!lj{;f .. 
/ 79 ... 

", 'i. ;: 
... r" 

..... .l 

Fontos csetel,ben, ha t. i. halál vagy sulyos testi sértés 
okn;r,tatolt, ugyszintén a lőfegyvernek, bár eredménytelenül, 
vagy csak Ii:önnyebh sérülést okozott használatánál is, a tény-- . 
úllásnak lurdfli,'ó által a (ett szinhelyén való megállapítása' 
okvetlenül megldvántalik, mig más, kevésbe' fontos esetekben, 
ha n hadhiró a helyszinén való megjelenésben gátolva voln,,; 
_ a tónyálladék megállapítása iránt a kerületi parancsnokság 
állal a legközelehb eső polgári biróság,. eset1eg közigazgatási 
(rendör) hatóság kerestetik meg. " 

A tényállás megállapítása a belügyminister kivánságára 
vegyes hiwttságilag is eszközölhető. .' ' .. ,"", . 

A lényálIadékot megállapitó iratok beérkezÍ3se' után li . 
c.::endőrli:cri.ileti parancsnoltság székhelyén a csendőrség ügyei~ "\ 
ben eljáró hadbirón kivül egy, a hadbirónál, vagy magasabb; . 
vagy egyenlő rendfokozatu és még egy inásik csendőrti~ztből '. 
hizoUság alakítandó. . , 

Ezen bi7,OUság, melynek targyalásánál il. fegyverét httsz" 
mUl. személyes jelenléte nem szülrséges, a hadhirónak a Umy
állást pgyhefoglaló rövidirásbeli előadása és szóbeli taIiács- . 
Iwzás alapján szótöbbséggel határoz az iránt, hogy a csendőr 
a s?::olgálati utasitásokhoz képest kölelességszerüen járt-e. el 
vagy nom? " , 

IT rt. ezen határozatban;' m~ly il. hcmvédbiróságoknal divó 
megszi.intelési halározatalákjában' szerkesztendő, kimondatik j 

hogy a csendőr a szolgálat! utasitások szerint játt él es 'a .: 
csendőrkerületi parancsnok is hozzájáruléhhéz, utóbbi ezt i:i.; ,", 
napiparancsban kÖz7.éleszi, ha pedig a határozattál egyét Mm 
ért, ugy az illető csendőr felelősségre vonása iránt inté2!kedik 
- még pedig: 

aj hüntető birósági vizsgálatot rendei el ellene, ha' Ii. 
fegyverhasználat halált, vagy sulyos testi sértést okozott"vala
mint minden olyan esetben, midőn a csendőr a fenforgó kö~ 
rülményelmél fogva, ha a fegyverhasználat nem is okoiött . 
halált, vngy sulyos sértést, oe bűntett, vagy fegyelmi uton él· 
nem intézhető vétség vádjával terhelendő; 

b) az e'lotet fegyelmi uton intézi el.; ha a 'jogosulatlán 
fegyverhnsználat csak könnyü, vagy épen semmj sérülést sem 
okozott és a fenforgó egyéb körülmények· a ~katomi.i bün~ 
perrendtartás" 1. §. és a "szolgálati szabályzat" I. rész 648. 
pontja értelmében a fegyelmi uton való elintézést ki nem 
zárják. 

(18!J2. éYÍ auguszlus 28-án 43086/XV. sZ. honvédeimi minisleri 
rendelet.) 
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VI. FEJEZET. 

A csendőrség eljárása elenli csapasok és 
siérencsétlenségek eseteiben. 

'-

váratlan 

1. A. csen (lÖ1' magatm'tása általában a fClIli1'l esefckl1él. 

A c~endőrség kötelessége váratlan s:r.er'encséllcllségckp! 
és elemi csapásokat ft l'endelke:r.ésre állú minclennemii es:r.l,öz 
felhaszruí.lásával már keletkezésében elfojtani, a vés:r. állal 
fenyeget.etteket figyelme:r.t.etni és nekik minden kitelhető se
gélyt és támogatást nyujtani, egyáltalán IllÍlHlent megtenni, 
hogy a veszély vagy elháriUassék, vagy legalábh is annak 
következményei enyhittessenek. 
'Elemi csa.ZJás alall. a polgá.rokat nagy lIl{'rvhell snjll'l 
rendkivtili kát'Okat érWnk, milliík a tii:r.vés7., Vi7.iil'ndil~. j(!gvOl'{''';, 
emberok és állatok közt előfonhtló járványIls helegs(!g!!k stb. 

Véletlen sZe1'ensétlens(l,'lek va.'!!! 7J((lc,w]frl.:: lH'gyoml;'ls, 
kazánrobbanás, vasnti öss:r.eiitkij:r.és, épülő f('lhen l {!\'ii házak 
álványainak összediHése, hajók, kOlllpok elsülycclósc, rohlHlnú 
anyflgok fell'Obbanása, tib; vagy égések, lcwhanús illIa!' elü
iclé:r.eLL lestiJ!Ífülések stb. j 

A ese.lclurségnek a fennebb ir!. eseleldlcn clsö és fü
kötelessége a veszélyeztetett emberélet és mgyon l1lC!.lI1WI1-

lése körül fáradozni. 
Ha emberélet veszélyben forog, a:r.t még sfljúl élele, 

vagy testi épsége és hi:r.tonsága koc:r.I"Í,7.talású\'al is megmen
teni törekedjék . 

Igaz ugyan, hogy a szabályok ezt a csendürlül határo
zottan nem követelik, amennyiben ott csak arról van szö, 
hogy a csendőr aveszélyezletett élet és vagyon mcgll1enl(~
sé re minden lehetőt elkövessen, mindamellett a:r. állnJiínos 
gyakorlat már mintegy törvényesitette a:r.t. az elyet., hogy n. 
csendőr életet és testi épséget nem kimélve. a ves:r.élyezLe
tett emhel'életet, hacsak az keres7.tlilvihelö mimlelI ál'On meg-
mentse és hogy ez tényleg a gyakorlatban is ét'vönycsiil, azon 
számos jelvényes kitüntetés és miniszlel'i elislllC'rés ie:: biw
nyitja, melyet a csendőrség fellnállása óta élelmenlésérL immár 
kiosztottak. 

Az életmentés után a vflgyonmenlés a csenrlöl'ségre 
háruló második kötelezettség, csakhogy ily esetekhen nemcsak, 
hogy nem követelhet<í, hanem oktalanság yolna a puszta 
ingó vagyon biztonságba hozatalüért a csendöl'llek életét 
koczkázlatni. 
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Kötelessége továbbá általánosságban, véve mindazon 
hatósági intézkedések végrehajtására iigyelni,' melyek a veszé
lyeztetett emberélet és vagyon megmentését czélozzák és 
egynttal az ezen intézkedések végrehajtása és ellenörzésévcl 
megbizott hatósági és egyéb közegeket, hathatós támogatás
ban rés:r.csiLi, Miután az. elemi csapások és váratlan szeren
csétlenségek igen sokfélék, tehát minden egyes esetre a csend
őrnck \1tasítás nem, 8 eJ h ató.; hanema helyes érzékétöl függ, 
hogy a7. egyes eselekh,en,minőeljáníst kövessen. 

MegjegyezteLik, hogy valahányszor a csendőr á veszé
lyeztetett élet- és vagyon-mentésbel1 kötelességszerüen eljár, 
nemcsa k jogosult, hill1em köteles nappal vagy' éjjel minden 
ves7.élye7.tetett házba behalolni, a. benne lakókat li. fenyegető 
vcszélYl'e figyelmeztetni és tőle telhetőleg segélyükre lenni, 
továbbá gondoskodni arról, hogy a megmentett szen~élyek;, 
kiiliil1üscn fi gyerrnflkek, betegek és egyébként gyámoltalanok, 
alkall1lfls helyen hiztonságba helyeztessenek az ingó vagyon-
han pmlig kár ne essék., ' 

2. l'iizesetnél az oltás, mentés és biztositás körüli eljárás. 

Tii:r.esetnél a csendőr addig" mig az arra hivatott ható, 
sági s7.0ll1ély részéről intézkedés ,történik,' a fennálló tüzolt6-
rendészeti s:r.ahályok szem előlt, tarlásával a kOrülményel,
nek megfelelően intézkedik és cselekszik. 

Az intézkedésre hivatott hatósági személyt és a tűzol
tás Yezetőjét túmogassa és arra ügyeljen, hogy ezemek ren
dell\Czései mindenben pontosan teljesittessenek • 

A felügyelet és gondoskodás azonbiu:l 'á tűz eloltása'uhin 
is folytatandó és arra, hogyatüzoltás 'vezetőjén~k a tüz 
ujabb kiütésének meggátlása végett tett intézkedései pontosan 
foganatosillassanak, különösen kell űgyelni. , 

'~ 1\7. élet és vagyonmentés körül a csendőrnek, 111int ,ázt 
már fentebb irt uk, töle telhető tevékenységet kell kifejtéilie; 

8. l'iizeset, nyol1~o~ásánál kó'vetendő eljárás. 

Tüzesetnél niindenekelőtt lehetőleg kipuhatolandó és 
megállapitandó, vajjon' a tüz' elemi.'csapás, véletlenség, vétkes 
gondatlanság, vagy pedig szándékós gyujtás folytán' keletke~ 
zett-e ? ' '. " c\, c : ' . "." 

Minden tiízesehlél::a:tüz,' kelelkeiésl múclján ~vill., ki
nyomozandó: mely napon,napszak és ótában, mely és hol 
levő túrgyon és annak :melyik részén ütött ki a tűz, ' kinek 
tulajdonfl volt a kigynlladt tárgy, volt",e lJiztositva és mennyire; 
mennyi fl. kár s vajjon ember vagy állal nern, veszett-e el? 
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Szándékosnak látszó gylljlogatás, gyujlogaL<Í.!:i kisédet 
vagy gondallanságból okozott lii7.Vész esetében a fcntebbieken' 
felül még kideritendő: a gYlljtogatásnak, illetőleg a tii:wész 
okozásának módja, a gyujtásnál használt anyag minősége. 
végre vajjon nem voIt-e előre látható, hogya tiízvész kőnnyen 
Lovább terjedhet, vagy az ember életét \'eszélye7.lel.hcli, 

Oly tiizesetekről, hol a tííz kiütésének módja kipllhalfJl
ható nem volt, csakis a s7,OIgabirói hivatalnuk lesz a esendő\'
ség jelentést. (Lásd I. feje7.et 7. pont.) 

A gyakori és nemzelgazdasúgi szc,&fJOnl!J(,I is felelte 
káros tüzeseteknek megalmrIályozása vógt,1I. s7.iik::óges és 
kivánatos, hogy a csendőrség a lii7.rendés7,eli inlé7.kedésel,ct 
ismerje, miért is a tüz\'endÖl'i inLézlmdésekt·c vonnlkozó S7.n
bályokat alábbiakban közöljük: 

1. .Iillal(í.nos Í/·állycll·ck. 

1. Hogy a takarmány és a lermeszlménYf'k iiss7.rohallllozfl!'a a 
h:\zak kÖ7.I. lehetöleg korl:í.lo7.las!'ék s a ltii7.~pgek nwk larl:is:'ll'a, rr 1III'n/l!1 i-
hen cz kivihctő, inkább a kÜ7.ségcken kh'iil jeliiljenrok ld nlkalrn:lf' helyekel 
s a cséplés és nyomtatás leheliíleg szintén kfinn e~lkii7.iilt,,~~rk. 

2. Hogy a takarmány és élet behordás:ín:\l r~iíl'iikhpn, rsiíl'krorlek. 
hen, szérükön, istállókban, padlásokon s áltnláhnn kiillllyf'l1 gylllú nnyagnk 
közelében a dohányzás, nyilt világgal vnló j:\r:\s, liidilrlii7.és, tiilelés ~R 
hármely t(izelőszer használata szigoruan megliltnssék, a I!yllf:ík é!' m:\", 
tiizelőszerek a gyermekek előtt gondosnn iiriltrossronf'k rs tilz\'pszélyeR 
gyermeki játékszerek használatn állal:\bnn meg ne Pl1grrl!essí.k, 

3. Hogy a szükséges ln 7.01 ló szerek, hol nincsC'nek, n kiizségek 
által lehetőleg megszereztessenek és a meglénjk folydst jú knrhnn 
I.nrtassnnak. 

4. Hogy minden há7.nál, csürnél, szrriinrl rs a Inknnn:ínl' é!' élrot 
más rnkhelyén a megkivántntú mennyiRógii \'Íz, a tiiwltáshn7. sZiihr;geR 
h:í7.Í eS7.kii7.iikkel, folyvást készen tartassóle 

5. Hogy a kémények rendesen tíszt.ittassnnnk. 
6. Hogy a csavargók, kik nem ritkán obi a W7.vészneJ,. szrommel 

tnrtassanak és illeWségHk helyére eltolonc7.0ltassannk. 
7. Hogy minden helységben a helyi viszonyokrwk mel!felelő !il 7.

őrség szerveztessék s ott, hol az kivihellJ, tii7.oltó-egylctek lélesitlessenek. 
8. Hogy alakosság 11 tuzkár elleni biztositás iid\-iis \'oll:\ról fel

,ilágosittassék s vagyonának biztositás:\ra erélyesen hU7.rlilln!'sék. 
9. Hogy az épitkezéselmél 11 tUzrendőri ~znbálynk mrogtnrtn~snrwk 

és a nép minden a.lkalommal lehetőleg szilárd, keyéshé tiiz\'!'s7.('lyros 
anyagokkal való épitkezésre serkentcsRék. 

10. Hogy a községi előljárók, netnláni tuzyé~z esetére, a tilz
oltásnak észs7.erU intézésé1'c személycsen kölelezle!'senek, kijelenh'én, 
hogy az előljáró ebbeli intézkedéseinek büntetés terhe alatt mindenki 
engedelmeskedni tartozik. 

11. Minden tüzeset után a tüzfámadás okának lehelő kinvomozása 
végett a helyszinén vizsgálat tartandó s a Wzvész vétkes ókozóinak 
törvényszerü megfenyitése eszközlendő. (Belügyminiszter 1869: 3365. sz. 
rendelete.) 

II. A kéménysep"ést illetIlIeg most már a7.on s7.nhályrendeletek 
irányadóak, melyeket az 1884: XVII. t.-ez. (ipnrliin'ény) 11., ~:!. ('S 16. §l;. 
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alnpj:\n II tön'ényhalóságok .és .rendezett tanácsu városok a törvényes 
form:\k l11egtartásával alkottak. ... 

lll. Az ásr:állyolajok 8zállitását II belilgymitiiszter 1870 : 2970. sz. 
rendelete szabályo7.7.a. . . . ' . 

E szerint világitásra alkalmas ásványolajókat csak oly' edényben 
s7.ahad s7.állítani, mely az olajnak elpárolgását vagy átszivárgását lehe
tőleg megakadályo7.za és a szállitásnálnem egykönnyen sérülqet meg.' 

Ll'gnlkalmnsabhak a s7.állitásra tölgyfából készitett és vasabroncsok-' 
twl ellátoll hord!lk. 

Ü\'egerlényekhen való szállitás tilos. 
A \'a!lpályán és hajón való szállításra nézve különös szabályok \ 

állnnak fenn, melyeknek betartása a vasuti és hajózási alkalmazottak 
állal őriztelik ellen. . . . 

Kö7.iinséges uton járó kocsikat, melyeken gyulékony ásványolaj 
sz:\llittalik, más gylllékony vagy robbanékonyanyagokkal rriegrakni, vagy 
fiidél alá állitani nem szabad s azok mindig felügyelet alatt tartandók 
és mindkét oldalukon vörös .tüzveszélyes" feliráim táblákkal vagy 
czédul:\kkal l:\landók el. KözeHlkhen, ugyszintén az átrakáSnál tüzet 
hns7.Il:\lni ngy dnhánY07.lli tilos. . 

Ásn'tnyolajok, melyek, mint világítási miyag, .kőolaj" elnevezés 
alnlt :\rullntnak, oly minőségliek legyenek, hogy azokat legalább. BO 
nroaumnr f"ldg kelljen melegileni, mig meggyul1ndnak és égnek. 

E7.en olaj az nprókereskedésben csak tökéletesen áthatlan és 
s7.intén :íthnt1annl bedngaszolt bádogpalaczkokban adható el, melyeken 
a7. anyag nevének és ezen figyelmeztetésnek : .tUzveszélyes, lUz közelében 
át nem !öllenrlö, hth'ös helyen, jól elzárva tartandó' jólolvashatólag 
kiirva kell lenni. Ezen szabály azon bádogpalaczkokra nézve is áll, 
melyeket a ve\-ő maga :hoz. ." . 

Oly világit:\si nnyagot, mely ,a7. előző pontban leirt gyulékonysági 
tulnjdonsággal hir, hncsak· II folY,adék kipárolgását tökéletesen meg
aknrlályo7.ó Uillési készlet nem J:!as7.lláltatik, 'a kereskedésbe n általában, 
mint kiz:íri11ng az n'prókereskedésben is; csak nappal, szellőS helyen, 
l:\ngl61, éf!ő rlnh:\nytól, vagy más iz7.ó testtől távol szabad áttölteni. . . 

Kőolnjt, áS\':ínyolfljt és egyéh bánl1i néven nevezett folyékony és 
gyulékony vil:\gitási szereket 5 mázsánál,ligroint pedig 50 fontnál nagyobb 
mennyisr;ghen csak oly éptllelekben szabad tartani, melyek lakásra nem 
használlalnnk és más lakott épUlettől a helyhatóság által megszabott 
táyols:\gbnn állanal\. . 

A most emlitett olajok kisebb mennyiségben ugyan máshol is, de 
mégis csak jól elzárt, áthatlan, a kipárolgást megakadályozó edényben 
tarthatók. • . 

Nagyobb mennyiségü gyulékony ásványólaj' és ahhoz hasonlÓ 
anyngok lerak:\sára csak világos földalatti helyiségek, "agy világos pinezék 
használandók. Ily helyiségeket a htlajdónos mindig elzárva köteles tarlani 
és n7.0khn, ha szükséges, csak biztositó lámpáVal szabad menni, nyított 
világgal soha. A dohánY7.ás és gyufák használata szigoruan tilos. Tüzvész 
kiiitése escléhen a raklárak minden nyílása bezárandó S földdel, ganéjjal, 
homokkal, hamuval vagy kavicscsal befödendő; mert az oltás csak: az 
éleny el7.ár:\sa által eszközölhető, de soha sém vizzel. . 

Ha a kőolaj vászon, gyapju vagy pamutszöveteket megáztat, 
akkor gyulékonysága tetemesen növekszik. Ennélfogva a kőolaj-lámpa 
azon részében, mely a mécsbelet körUlzárja, repedésnek vagy hasadéknak 
lennie nem szabad. A lámpa azon része, mely a kőolajat magában 
foglalja, mindig az egyszeri használatra megkivántaM mennyíségnél több 
kőolajjal tiiltl'nrlő meg, hogy a lámpát az égetés ideje alatt megtöIteni 
ne kelljen. Ha a lámpa megtöltése az égetés alatt szükségessé válik,ugy 
a láng elöbh elollandó s a lámpa tökéletes lehülése bevárandó. 
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Ha II lámpniiveg (henger) eltörik, akkor a lámpa. azonnal eloltnncj(í, 
hogy a.nnak fémfoglalványa. meg ne melegerljék. A meggynIladt kőolaj 
hamuval, földdel vagy homokkal, de soha vizzel, oltandó el. 

A kőolnj állal támadt égési sebek az orvos közhenjött~ pamullal 
hetalmrandók és fofytonosan jég vagy hideg vizhorognt., teelHlök 
a sebre. 

Oly vállalatoimái, melyek U7.lde tii7.erŐ ha 57.111í I a hi.\" a 1 jár, a ld-
sajátitási terv olykép kés7.it.enoií, hogy 

a) a vállalat vonala és c\l'itke7.él'li tereilwk l1le~gy{·je a tfi7.hi7.tns 
anyagokImi fedet.t épUlelekWI legnláhh II iiInyi : 

b) fazsindely vagy deszka tet.ejU él'lilelC'kltil legahibh Vi iilnyi: 
e) nád vagy szalma fedelű épiiletrktől legaláhh -lll iilnyi: 
d) szérU5 kerteklől és lohhanékony t:irgynk ké!'zilésrrp "agy 

eltartására szolgáló épliletektöl Irgnláhh !iO ölnyi sl1gártáYlalhnn jeliil-

tessék ld. 
IV. A tüzrendöri intézkeclél'lek tárgyában 1888. éd :;:.1.888 ~z. kor

m{lllyrenrlclet s az áltn.la fentarlolt rcncleldek szerinI a kih·C'lkI'7.ií S7.a
hályok vannak érvényhen: 

1. A tlizrendészet azon S7.a hályok öS!'7.ességr , l1IC'lyek ,·;r.r'·lja a tll7.
vész kitörését megalmdályo7.lli s 1m a7. lllinoalllellelt kitiirl, :17.1 IC'helt\lrg 
mieléhh eloltani. 

A tüz kilitésének megelőzésére s7.01gú Ina k : 
a) czélszerli épitkezé~i rrmclszahályok. i II el n' s7.:1h:'d\'l'rllrlelrlr k: 
b) llizveszélyes lárgyak ininti inté7.kedrsek : 

A Uiz eloltására vonatk07.llak: 
a) lüzoltó-szerek hes7.erzésc; 
b) tüzoltóság szervezése. 

2. A tUzrenrlészelet. a község ke7.eli. (18SIl: X:\II. t.'r:?. ~1. ll. fl) 
pontja él'l 22. §.) IT. czélbúl a. helyi YÍsznnyolmnk lllrdC'IC'l1i !'7.nIHílyren
rleletct alkolni kiiteles. A vármegye állal etTI' vonalkll7.ólag alkolll!l :;7.a
bályren<1elet büntető határozatolmt is larlaltna7.hat. 

R. A l,özségi el/lljárcíl'lág tartozik gondnsknrlni, hllgy liiz kiliirr~p, 
el'letén megfclelll vizkészlet legyeIt, hol lehál. terlll,"szC'tc'~ larl:ilyol,han 
elegenrlö vizmenrtyiség nem '-0Inn, ott hű tartalnm ImI ké~7.ilt('Il;~ériíl és 
fentartásáról kell gondoskodni. . 

4. Minden község megfele1ö tii7.011ó,s7.erekd 11('!'7.rl'r7.!li r, fenlar-

tani kiileles. 
n. Tüzjelzés. Ki a Uiz. kitörését., vagy tlizYCs7.élyt é~7.!'!~\'e~7.i, kiile

les azt. azonnal köztudomásra hozni. Más kií7.séghen kiliírl tiizd az a7.t 
észrevevö tartozik a község elöljáróság;tnál hejélrnleni. 

6. A kelelkezéshen lé,-ö, vagy már ldliirl liint·sz elfnjlás:H a 
lllzoltóság eS7.kiizli. A s7.01gálalhan lévií liizoltcí kií7.halc"sngi sZI'!Il1;ly. 

7. A vész szinhelyén az ollási technika lekinlelrhCI1 n7. inV'7.kedés 
joga a llizolló parancsnokot ilteti, ha löhb tiizollóság "olnn jclr'n, a helyi 
tiizollóst'ig parancsnoka intézkedik. 

8. A tUl. eloltása után a kiizségi elöljúró~ág, a escnrliíl'ség és a 
lüzoltq.parancsnok kötelessége a szükséges lanuk é:; szakérliik kii7.re
müködésével a lUzvész okaira llczve a legbehat6hb knlnlásl e~!.ki.iziilni, 
a Uizvész okát lehetöleg biztosan kinyomozni s figyelC'lllmel !Pnni, nr!!l 
lilrtónt-e liinéhyhe ütközü csclp.lllltóny, Yngy !l!1!la!'zl;'n;; c;~ az kit ["rhel. 
Ezen vizsgálat eredményéröl a küz:;égi elöljáróság jcgy;r.iiki.inFel vesz fel. 
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4. Fizáradásolcnáli eljáras. 

Vi7.áradás ideJén a csendőrség arra ügyel, hogy a 
s7.i.ikséges óvintézkedések. alkalmazása i~ejak9rán foganatba 
Yét.essélc lntézlwdéseinek alapjául a hatósági'te1hivás szóIgáj, 
de ha a késedelem ves7.é1.ylyel jár, önállóan is eljárhat .. 

A fontosahb intézkedések abban állanIlk, hogy mihelyt 
It folyók, pn\alwk áradni kezdenek, a töltések és parlSzabályo-
7.ási mii\'ek, hidak, pa\lókés. más .átkelési müvek jó karba 
helyeztessenek ; hogy hágcsók, ladikok, csolnakok, dereglyék 
és más' mentő eS7.közök készen tartassanak és ezek keiéléséte 
kellő ügyességgel biró egyén'ek kijeloltessél).ek. Ilyenkor tovább:í. 
a vi7.en "aló úlha.itás Yagyálgázolás tiltva ván~ illetve jélek 
felállitása vagy Idlüzése, vagy felállilottőrök által gátoltatik 
meg és ft lakosság szükséghez képést éjjeli virrasztásra is. 
felhivatik. ' 

Ha a7. elöntés ves7.élye növekszik, ll. csendőr II leg-
l,ö7,elebh érintett lakosoknak és azok ingóságainak' . biztos 
helyre yalt'J s7,állitásáról és a lalwsok elszállásolásáról is 

gondoskodik. 
Ha a7. án·i7. valamely helységet vagy vidéket már ellepett, 

akl,nr gondoskodik, hogy a szomszéd helyiségelrkelaz össze- ' 
köttetés lehetőleg fentartassélL . . 

A c,;cndöl'ség malmolü'a és 'egyéb. vizmiivekre . is fel-
ügyeL l;;;iiliinösen hogy a zsilipek megnyitása csak ti. rnüszáki' 
hatóság \'ezelése mellett eS7.közöltessék. 

Vi7.árarlás yes7.élyekor kUlönösen a tölléseknél akad munkája a 
c!'endliriiknck, miután az érdekelt lakosság, hogy vagyonát megmentse, 
!'nk egclhen a töltés !Íl\-ágása által akarja a vízáradás bekövetkezéset 
llIeggátolni, a mi, mint biintény, feltéUeni.\l meggátlandó. A töltések 
tonibhá rendszerint a talajvizlÖl átáz~a lévén, sokszor annyira me.g
Tongálóonak, hogy a kettészakadás is gyakori és ha ezt a töltésen 
portyázó c~endllr észreveszi, azon helyzetbe juthat, ho'gy gyors kÖzbe
lépése állal az egész vidéket megmentheti a veszélytöl, a mint ez tényleg 
már ismétellen meg is történt. Ez esetben a saját kezdeményezéséből lép 
fel. _ Kh-álri s7.0lgálatokat tehet továbbá' a cseÍldörség vizáradás be
álllakor rtZ állal, hogy a lakosságot a védekezési munkálatok keresztül
yezctéséhen b1l7.ditja, serkenti, ott, a hol szükséges, il. késedelmezőket 
inti és hefolyásolja, a hrttóságfelhívására a szükséges közerö kirendelését 
eS7.kiizli é!i odaadó huzgó !J1tmitáll5.odása és . tevékenysége által a siker 

biztositását ekkép elllmozdítja. 
t.lint a tüz"észnél, ugy ~. vizárndásnál is az élet és vagyon~ 

mentésnek első sorban kell, hogy' a csendőrség felaoatál képezze . 
.: .: 
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VII. FEJEZET. 

A csendőrség eljárása bünesetek megelözésénél. 

Mihelyt valamely biintetendö cselekmény szándékolt clkö
vetés éről a csendőr a saját észleleleiből vont következtetések 
utján meggyőződést szerzett, vagy ha ilyennek bizalmi uton 
tudomására jutott, kötelessége azt minden erejéből mcg
almdályozni. 

Ezen czélja elérésére vagy figyelmeztetőleg és intőleg lép 
fel, vagy pedig várakozó állást foglal el és 1\Cllő idliheni 
közbelépés által a szándékolt büntető cselekményt meg
akadályozza és a tetteseket a büntetendő cselekmények elkö
vetésél.öl elriasztja. Ha a kisérlet a hiinlető Wrvénykönyv 
szerin I. biintetendő cselekményt. képCí~, a tell.esl'k az il1l'lfikes 
hatóságnak feljelentetnek, esetleg elfogatnak és oda álarlalnak. 

Nincs megengedve, hogy ft cseT1(Wr a hiintcl.l llH'gWt'
tán lét megengedje, vagy, főleg hogy nzl elöscgi lEe c"a k a7.ért, 
hogya bünteltes személyét biztositsa, hanem, ha oly lény 
merül fel, melynél a késedelem veszélyt hozhatná, J'ijgtOn 
kell fellépnie, hogy ekkép azon kár vagy húlt·ány. mely 
valakit fenyeget, közbelépése által megakadályo7.lassék. vngy 
legalább enyhittessék, ha ezáltal netán a kisérIeleI. cl1\iin~lelt 
egyén személye annak megugrása folytán nem is yohm biz-
tositható. ' 

A büntetendő cselekmények meggátláslÍ.t,f\, al1mlmasak 
a "lesállás"-ok is, melyek rends7.crint oly helyeken lnrlnlnak, 
hol büncselekmények előfordulni szoktak és hol a csenclijr 
a kÖl'nyéket jól megflgyelheti, anélldil, hogy őt magát éS7.re
vegyék és rejtett helyéről kilépve, a szándékolt büntelendő 
cselekményt gyorsan meggátolhalja. 

Egyáltalán elv, hogy cr, csenrlör ébersége és fel'ékcl1ysége 
által mindennemii tih'vénysértést meggátoljon és a.111wk llW{J-
7cisé1"íését ?ná,' csiní,jában elfojlsa. 

Ezen czél elérésére szolgúl: 
a) Az őrskörletnek teJ'vs7.()rii, lehelőleg gyakori és a 

fenálló s7.abályok tekintetbe vélele mellett való figyelmes 
leportyá7.ása. 

b) Az őrskörletben lakó rovott elöéletii vagy rendőri 
felügyelet alatt álló gonosztevőknek gyakori ellenör7.ése. 

c) Az őrskörletben lakó, vagy 'oda beözönlő mindenféle 
gyanus elemelmel\, minők: csavargók, rendöri feliigyelp.t alá lle
lyezel.teknek, kiutasiLottalmak, különösen pedig c7.igányoknak, 
kik büncselekmények elkövetésére hajInmmal birnnk vagy a7. 

'r.:',':. '. , , 
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róluk méllán feltételezhető, szemmel való kísérése és esetleg 
kÖ7.igazgatási hatósághoz való elövezetése; mely aztán azoknak 
eltolonczollalása iránt intézkedik. 

cl) Figyelemmel való kísérése minden oly jelenségnek, 
mclyböl l,özvellenül ",agy közvetve it közbiztonságra veszély 
származhatik. 

ml (I) Az örskiirlet ler\'szeril leporlyázásának szükségességét az 
1. fejezet 6:ik pontjában méllalluk. , ' _ 

A megélözli szolgálat szempontjából a portyázás azért" fontos, 
mert a hlincselekményeket Uzletszerilen Uző. vagy azok elkövetésére haj, 
lammal biró egyének a csendőrség munkásságát látva, nem merhek moz
golónni, tudyán nl, hogy mimlen lépésUket a csendőr éber figyelme 
kiséri é!' igy könnyen rajtayeszthetnek. .. .. .. 

Csak a közömbösség és nemWiődümség neveli a gonositevöket 
és teszi /iket Yflkmerökké. ' 

fo. gyakori portyázás nyujt egyben módot á csendörnek, il. , hu'n
('~plpkm{'nypknek Idi7.hclépP!1 általi megalmná.lyozásltrit, valamint ez alka
lomltlal fet!pzhcli fpl azon ye;;zélyes jelenségeket, melyekből akár közvetve, ' 
akár k/i7,yellenfll, az ftllamJltllgárok életére, vagy vagyonára előbb-utóbb 
!;flr, vagy hátrány szftrmazhatik.' . 

Ezell jplen!'égek gyors felismerése és a kellő időbeú és lielY$b. 
való intézkedés, a csemlőrség egyik legUdvösebh és leghasznosabb 
te\'ékenységél képezi.' ' 

(Id b) és c) A ro\'ott élőélelil, avagy feltételesen szabads6.goU fe
I!yencze!;, rennőri felUgyelet alatt álló egyének ellenötzését il. cseIidöt. 
!'ég mintlen alkalommal tartozik., teljesitl}ni, mert, mint azt feptebb mon' 
dftnk. a laln"ha ellen/irzés vakmérö\·é és elbizakodoUá tenné őket 

A klj7.árlalmu és royottelőéletU és gyanus egyénekröl .előjégyzés 
ve7.rttelik, melyhe a kÖ7.ártalmu; ,",agy gyanus'\,!gyén neve, lakhelye, Ili 
általa elkiivrlelt, vagy a gyannha "ett bUncselekrnény neme és ideje, 
c!>ellp[!. hogy mikor és mely bHncselekmény miatt volt már biróilag 
fenyilvc. hejpgye7.1etnck. .. ". ., ' 

nendöri felHgyelet alatt ,ftIló, vagy feltételesen szabadsagol~ fegyen
ezek a csemMrség által, ha erre nézve a rendőri hatóságtól felhívást 
nyertek, bármely idöben ellenörizhetök s ezenczéiból a járőr náluk bár~ 
mikor megjelenhet és holléUikröl· meggyőződést szer~zhel. Ha a rendőri 
hnlúsng ily egyének ellenőrzésére nézve felhívást nem adott volna, aján
latos, ha II c~endőrség azt eljárásának igazolására kieszközli. 

A csendőr figyelemmel legyen azon körUlmé~yre, hogy az elléti
őrH;st lehetőleg felliinés nélkUl és az ellenőrzendő egyén ok nélküli 
z(lkl(l!ás,r1!(Ik melllizésével végezze, mert kUlönben megtörténhelik, hogy il. 
kiizártalmll plkesererlésében ujból a bünös utra tér, mely.re kUlöIiben 
taUm nem lépett volna. Utóvégre is a közártalmu, ha vétkezett, ezért 
mcghlinhiidiilt és a bUnlelö Jön-énynek nem lehet az a czélja, hogy a 
hOtlÚ5 ki.i\'etllczményei és terhei az iIIelöre a blintetés kiállása után is 
sulyosodjariak, ha arra a büntetett egyén egyébként magaviselete áMl 
okot nCIII szolgáltat. ' ' 

G1I(I)II18 egyéneket a csendőr niinden feltUnés nélkül figyéljeil meg 
és ha azoknak jóravaló szomszédaik· vannak, azokat kérje fel, ll- ,megfi
gyelésre és észlcleteiknek közlésére. A gyanus,ugyszintén rovoHelöélétü 
(közártallllU) egyén mindeimemü családi és magánviszonyait vagyoni, 
úllrtpnt:it, i51l1erelségi kiírét stb., a csennőrségnek liizetesen ismerní kéll, 
IIlpr\ c!'rtki!' igy lehet;;rges, hogy biincselekmény elöfordultával il. bUn-, 
cselekmény és a gyam15i1olt személye' közl az ,okozati összefüggés létr e-
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hozassék; másrészt pedig a gyanusitolt, vagy kiizártalmu egyéili kiiriil
ményei é!i vagyoni állapotának megníltoztatásából annak biinös és tiltott 
uton ,aló keletkezhetése is kfh'etkeztethetö. 

Oly egyének felbnkknnásn, kik, mint munknkerlilök, szélhámosok. 
rsavargók, koldusok nz országban szerte-széjjel IHlrangolnak és a leg
kiilönhiizühb furfangg:il '(sokszor elükelll mel!'jelenp!iiik állnI), a hi>:z,;keny 
népet, tndnllnnságul;at, vngy gondallnnsiigllknt. fplhnszlHíh'n. IIlPgrih'iditik 
rs kiz>:ill\1mínyolják, a közhizlonsngra 11li!\{1i~ ve!izélyl j .. l(>l1l, r\p I'z';rt 
J;iilün/is gond forditnndó arra, hogy ily I'I\1'énl'l; IIlCidp.lpl1psél'/11 fl 1'>:p.lHI
lírség (/.ZO/wal érte!iHlésl szerezzen, hogy azok ell,holililsa állnI n \'f'sz(·I)' 
megszünjün. 

Ílynemü csavArgó elemek: czigányok, koldusok, yillHlor leg('nyrk, 
hohóczof" mimlen meghatározott czÍ'l nélkül iele s tOl'n IIlnz{,k, n esen d
őrség által igazolásra, ut.leveHik, munknkiinyvük elllmnlalilsitrn sz,',litan, 
dók fel, ha pedig igazolványuk rendben nincs és Im rgyr;bk,;nt biintr· 
tendö cselektnény elkijvetéRével nem terhrltelnpnek, a l;iizignzgntási 
hntúság ut já II nz' örskörletbül iIIetékrss';gi hplynkre elfnllll1f'7.0lalHli.lc 

ad dJ A kiizbiztonságra veszélyes jelenségek a Il'gl;filiil1f"·I{·hbpk IP· 
helnek. 

PI. oly vidéken, melyn~k Inkossága \'érengzrsl'r hnjló P!' (>fő· 
sZllkoskocló t.ermészetű, kiiWnösen tnnc7.n1l11nfsngok, húr>:úk P>: YlÍó'nl'ok 
n 11m Im1Í\-al Yéreng7.ö verekedésck, emhel'iilé!'ek rs ll'sli !,,"I'f"'>:pk ror
dulhatnak elö, melyeket a csemliir nírnllan megjelené!'1' állal llll'gnka
dályozhat. A WZl'endöri szabályok betnrhísn reletti iil'kii,lé~ ,illal a 
gyakori Wzesetelmek, az utrendöri, a mezörenrliíri, az állalegészó";giigyi, 
a sz{l\Iö\'esszö rorgalomra yonatkozó rendeletek, n járn'lllyos hclegs':'gek 
behl1l'ezolását és terjedését gállrí rClHlelelek stb_ helartásil r"lplti ijrkiirlés 
Mtal m~ggátolhatjll; hogya polgárok élcléhen és ngyolli1llall ];,ír ne 
essék. Ugyel továbbá oly jelenségekre, melyel,höl a test ('ps('gr nl.!!y a 
vagyon ellen l,ár kelelkezhetnék, pl. ha yalamp.ly ház ro!'lmlng I';\'én, 
beomlással fenyeget; ha kut fedetlen, hirl rozoga, tiillr's rnngál! álln
polban van; lm gyermekek oly helyen fiíriirlnek, nhol held1\lhatn:í1Hlk. 

A prn.evenliv rendszabályokhoz tartozik még a Jllagn.nosok 
és rossz hirben álló csárdák és más gyanus helyiségek pl. 
lebuj ok, bordélyok, kártyabarlangok különösen figyelemmel 
való ldsél'ése. 

Az ott talált, idegenek, amennyiben jogosan gyanusaknak 
látszanak, igazolváriyaik előmutaLására felszólifandók. 

Szocziális viszonyainkban gyökeredző bajok a kö7.bi7.(on
ságot is többé-kevésbé veszélylyel fenyegetik, miután a 7.avargu 
és renitens elemek és kUlönösen a lelketlen felhlljtók igen 
sokszor a törvénytelenség terére lépnek és magl1kImI ragadják 
a különben jó indulatu néptömeget is. 

Az ujabb időben igen gyakori munkáslá7.adások e tekin
tetben felette nagy óvatossligra intik a csendőrt és kiiJönösen 
e helyütt érvényesül azon elv: a bajt felismerni, orvosoIni 
és ha kell, idejében kellő erővel való fellépés által elfojtani. 

A munkások feliigyeletét a "csendőrségi szolg. utasitás" 
53. §. irja elő. 

Idézett pont szerint fl r.sendőr kiváló figyelmet forrlilson 
a mllnkásos7.llilym vonal.l\07.r') mindama e~f\lTI~llyek (os jrolf'll-

.;' 
; 

:: .~ " 

," ", 
, ." 

89 

ségeln-e, melyek a közcsend és rend háÍJoritásáf voilhatnák 
maguk \lIán; különösen figyeljen gyárakban, I\agyobb ipar
vállalaloknál és nyilvános, vagy magán munkahelyekeh fog
lalkozó, valamint az erdő- és mezőgazdasági es a földmun
l,:lsok üsszeheszélésekre czélzó és fenyegető jelleget öltött 
gyülekczcleire; a7. elégületlenség vagy előfordult rendetlenség 
01,11.1 ki k('1I puhalolni és erl'ől, valamint a készülőben lévő 
nagyobb m{~I'vii mllllkabcs7.ijlitclés, vagy munkáselbocsájtás 
felől a szolgabiróságnak jelentést tenni. 

A ~sendőrnek munkásokkal szemben való feJ1épese tisz: 
leletet és bizalomgerjesztő s olyari.' légyen, melY· őket 'a 
közcsend és I,özhiztonság feniartásának szÜkséges voltáról 
és az államhatalomnak erre. vonatkozó: komoly akát'atáról,' 
valamint arról is, hogy az izgatók csábitgatásai -vagy tneg
félemIitési kisérlelei ellen és ugy saját érdelleik megvédésére 
a csendőrségnél támogatást Lalálilák, nieggyőzze. . 

A jó közhiztonság egyik feltétele, hogy a szoM,sos 
h!íntetlesek szigoru feli.igyelete mellett, a szegényebb sorsu 
lakosság érdekei is kellő védelemben részesitlessenek és főleg, 
hogy a dolgozni akarók munkával ellá,tassanak, mert különben' 
a nyomor és éhség üzi őket büncselekmények elkövetésére, 

A csendörSégnek érdekében áll, hogy ez· a gyakorlatban 
érvényesüljön és miután az államhatalom tényezői' közül ő 
érilltke7.ik leginkább és l,özveLlenül a néppel és ismeri annak 
hajait, a7.0lmal, feltárása által a. közbiztonságot fenyegető
ves7.élyt elhárilhatja s közvetve a néPen is segithet. Az intéz
J,edés a kÖ7.igazgalási hatóságok dolga. 

A munkásnép azon elemei, melyek á legjobb viszonyok 
mellett is elégedetlenek és melyek a netári meglévő és orvo· 
solható kisebh hajoknak nagyitása által másokat is elégedet:· 
lenségre birni iparkodnak s talán leginkább aiért, hogy ők a 
zavarosban annál inkább halászhassanak, - mint állandó 
veszélyes jelenségei a közbiztonságnak, a közigazgatási ható~' 
ságnak feljc1entendők és ellávolitasuk kérendő. . . 

Kiilönös figyelemmel kell kisérni az idegen helyről jövő' 
ugynevezelt munkásapostolokat, kik maguk nem dolgozván; 
_ a munlHlsok fillérein élősködve, - hangzatos frazisókkal 
a munkásokat tévutra vezetik, zavart e~ sokszor lazöngást 
idézve elő, . 

Természetes, hogy'ilyegyéÍlek -:-'- ha atra törvényéS ,ok 
fenforog - mielőbb a veszélyezletetthelytől eltávolitaIidók. 
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vm. F'E,mZET, 

A csendőrség nyomozása. 

1. Altalál108 iTánycb'ek. 

A csendőrség nyomozást foganatosiL : 
I. l~~lhivás rolytán. 
II, ünál1óan. 

l~hez. Büniigyel(ben a csendőr'-őrspnr'anf'snnks1ignak, j1ir'
őrnek, valamint csendőr-őI'sökön beosztott alliszfrlmek és le
génységnek 11 következő hatósügok, illetve l,üzrgpk intézlH'l
nek relhivlisokaL: 

1. az igazFiágiigyi halós1igok; 
2. 11. rendÖl'i halüsügok. 
Igaz8áfJiiqyi ha.tóságok (közegek): 
a.) a kir. ügyészség az egész nyomOz1tsnak, vagy ('gyes 

nyomozó cselekménynek teljesitése iránt; b) a jár1Í.sbir·ós1tg hi
rája, a vizsgáló biró és a kil', törvényszék vagy kir'. f1ihla ld~ 
kiildölt hirája, egyes nyomozó cselekmények teljesilése vngy 
11. biinvüdi eljárás czéljait előmo7.dilc\ vngy hizlnsilú illlézke
dések megtétele végett. 

RI?1/."iil'i lVI.tó8rÍ.'lnk kÜ7.iil 11. fiís7.0lgahir·ú oly nynlllflz(i 
cselekmények teljesitése végett, molyek a csendi.il'ség him
ltlsszerü kötelmeihez taltoznak, nemkülönben biinügyekhen 
való pnhatoJások és adat beszerzések czéljáhóI. 

.Mindezen hatóságok a csendörséget 'a hii I1\'tld i eljárás 
alatt segédletül, illetőleg valamely nyomozó eself'kmény tcl
jeFiitésénél való közremüködésre is igénybe veheIiI\. 

A "relhívás" irásban adandó ki, sürgős s7.iikség es('lén 
H7.0nhnn szóbelileg is intézhető, de er. esel ben tltúlagoó=an 
irüsban is kiadandó. 

A csendőrség a. fe!lliek értelmében nyomo7.:bi ügyekben 
teljesen az igazságügyi hatóságok rendelkezése alatt áll, 

.Magától érLetődik, hogy azoll esetben, ha a nyoll1ozás 
vezetését az arra hivatalt iga7.ságügyi közeg vette kezébe; a 
csendőrség mindennemü önálló ténykedéstöl larlúzkmlva, ki-
7.11rólag mint segélyszolgálati j1ll'Öl' a7. iga7.51Í.giigyi hatr'Jsúgi 
kÖ7.cg akaratának végl'ehajtója. 1~ljúl'úf:a lelHí! abból áll, hogy 
pontosnn teljesitse mindazt., mil'c felhimtoll, egybrn köziilje 
a hivalalos eljárása kii7.ben szel'!-elt tapnS7.lnlalait. és r~s7.lrle
leil. egysz{l\'al a pllhalohls ó"7.sr.el'iiségc és I!yaknl'lnli la]la;::z-
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talatah'al támogassa az illető közeget és ez állill segitse elő. 
az el'e(!rnény biztosítását. 

A Idr. iigyésznek jogáb'an áll a csendőr nyomoztís.i· el
járását irtínyitani, őt a teendők mikéntí sorrendben leendŐ tel
jf'5itésél'e Illasitani, egyes nyomozó eselekményeket : pl. elfo-, 
gásl, házktltaliisl. stb. elrendelni, szóval legjobb belátása sze
!'Ínt a nyomozást vezetni, azonban jogában áll il bünügy le
bonyolitását teljesen a csendörségre is bízni. 

A yizsgáló, járás és kiküldött biró a csendörséget egyes 
nyomozó eselckmények pl. elővezetés, . házkutatás stb. teljesi-. 
tösére szintén igénybe veheti, azonfelül megbizhatja adatok, 
bizonyitélmk, gyanuokok, bUnjelek beszerzésével is, melyeket 
a ('sf'lHliírség helyi és személyi ismereteinél fogva sokkal si
k('!'rsf'hhf'n leljf'sithet, mint az ezen ismereteket nélkülöző 
iga7.5ágiil!yi kii7.cg. 

A fplhivús alapján tett minden lényegesebb intézlredés
rül, valamint annak eredményéröl az illető hatósághoz mi
('lőbh jelentés teendő. 

Lényegc5ebb intézkedések alatt értjük: a nyom felfede
zését, elfogást, házkutatást, személymotozást, bünjelek feltalá-
111<;ál, nyom elvesztését és uj nyomok felfedezését stb, 

A föszolgabiró, mint nyomozó hatósági közeg á csend
iirsp/! közvellen igénybe vételére jogosult lévén, a csendőr 
Ül'sii!,f'1. vagy siirgös s7.iikség csetón őrsbeli altiszieket, csend
iiriiket és szolgálatban álló járőröket. biiniigyekben való álta
lános irányu )lnhatolások eszközlésére és adatok beszerzésére 
felhivhalja. Nem si.irgős esetekben' a csendőrség jelentése 
alapján ö rendelheti el az elfogást, elővezetést, házkutatást 
és személymotozást is, 

Más rendöri hatóságok, rendőrkapitányság; terület ille~ 
lékes [iiszolgabiró a csendörségnek közvetlénül csak ákkor 
adhat ('gyes nyomozó cselekmények teljesitésére nézve felhí
vás!. ha a késedelemveszélylyeI jár, tehát a terheIt, vagy 
!!)'anlJsitnlt személynek, avagy a bünjelek biztositása érdeké
hen ez szükséges, Egyébként ez iránt azon rendőri hatóságot 
keresik meg, melynek terület én a kivánt nyomozás, vagy nyo-
mozó eselekmény teljesitendő. . 

A nyomozást, illetve egyes nyomozó cselekményeket 
rendszerint a szolgálatba kivezényelt járör, sürgős szükség 
('5eIén p('dig ft saját kezdeményezéséből fellépő cs~ndör mint, 
"rendöl'i közeg" teljesiti. 

IT-Miz. ~ csendőrség a hivatalból üldözendő biincselek-
1116nyeJ,pl a 5aj1i.t felelősségére, tehát önállóan is nyomozlwtja, 
cllenb(,ll rsa k ~ magánvádra üldözendö hiincselekmény eselén 
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aldwr jár el, ha raz indítvány tételre jogosult indítványál fl 

a bűncselekmény elkövetésénck tudomására jutása ul~in há
rom . hónapon helül a csendőrség, vagy az iIIetéJ\es halóság 
előt.t megteLte. 

A panaszindítvány vétele elölL a ('Sp.lldíít·ség csak alTa 
szorítkozhatik, hogy a biintény nyomaít hÍ;l;losilsa, a mp.gkp.7.
deLt bünletendő cselekmény folytalását, vagy flllnak ismétlé
sét megakadályozza és az abhól származható károJmt, vagy 
hátrányokat elhárÍlsa. 

Ha kélely met'iiI fel an'a né7.ve, hogy "alanwly cselek
mény hivalaIból, avagy magánvách'a iildö7.ellflö hiilwsP.lp.lnnényt 
képez, a csendőrség mindenekelőt[ awn ndntokal gyiijti iiss7.p.. 
melyek alapján ezen kérdés eldönlhetőYé "ülik; addig n7.on
han (~sak a 2-ik kikc7,(lés ól'lclmóhen j;it· cl. 

A csendörseg I,ölelességc gondoskodni nl'('(·ll. hogy milHlpn 
az őrskörletben elkövetett hiinlclendö cselekmén\" (/,1)1/11((1. 
annak ell,övetése ulán ll1dom,ísám jllsson. f\zon csp.ndöl'ség, 
melynek jó és biz los ét'lesiilései nincsenek. sikcne llem 
számíthat. 

A csendőrség a teriilelén elő fOl'Cll1 It a hól él'tesiilésl. nyer: 

a) pOl'lyázásai bjzÍJen cS7.kii7.üll )lllhatol;isnl\; 
b) a kÖ7.ségi elöljáróságok; 
c) bizalmi fernak utján. 

Mihelyt valamely bünlelellflő cseleInnény turlomás1lI'H 
juto ll, kötelessége azonnnI a hely s7.inére sielni és olt fl 
nyomozást beve7.etni. 

Rendkivüli események és l;:i.izbiztonsúgi zfi\'al'ok, pl. lá
zadás, rablás, rablógyilkosság, fegyveres csavargók megjele
nése eseteiben a kivezényelt jál'ől'ük vmilllal. l!üZhnjr'll. "agy 
elöfognJot hnszn1llhal.nak, mely szállitó eszl,iizük a leUe~el\ 
gyors üldözése czéljából szintén igényhe vehctölL 

Ha egyidejüleg több rendbeli biinletenc1ö f'selekmény 
jelent.etnék és azok nyomozására a. rendelkezésre álló C1'Ő 
elégtelen volna, abejelentelt eselek közül a fontosabb és 
halasztást nem türő előbb nyomozandó, esetleg a nyomozás 
eszközlése végelt a szomszédos őrsöktől megfelelő segély 
kérendő. 

A csendőr valamely büntetendő cselekmény elki;vetéséről 
. értesi.iIvélJ, mÍndenelrelőtt a helyszínére érve, anól tartozik 
meggyőződni, hogy fordlllt-e elö bünletendő f'selekmény és 
illetőleg a bejelentett eset, a fenálló sza hályok értelmében 
beavatkozásra alkalmas-e, továbbá a büncselekmény elköve
tésével kik gyanusithalók? 
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Rendkiviili csetek : rablás, rablógyilkosság, lázadás, fegy- _ 
veres r.savargók megjelenése az őrsltörletben, tiizvész, vizá
t'lulús stb., ha azoltról az őrsparancsnoknak htdomása nem 
"nlnn, fi járőrök állal azonnal szolgálati jegyben, esetleg táv
hrszélö. távsiirgöny ulján jelentendők,' mely jelentések ai őrs
parm1f'snok állal u:r. ilIelékes hatóságokImi, . a ésendőr kerületi 
é~ szakaszparancsnoksággal is közlendők. 

A csendőrség a telt színhelyére érve,. mindenekelott' a 
hdyszilli szemlél tartja meg. ' 

l!('lyszini s7.r.mle alatt, a teU szin helyének és környékének átvizs
g:'tlá~át érljnk azon p7,élhól. hogy meggyllzödés szerezlessék, hogy at 
plkiiyplpt! hUncselpkmény mikép kövellelelt el és hogyatellesek nem-e 
hagylak h:ilra tárgyakat, végill a lellesek minő tárgyakat villek·el.. . 

Oly fontos r.~etekhr.n, midlln ,az elllvizsgálalot a biróság kikilldiillje 
fllganalMitjn, a cscndllrség kll!iinlls gOlHlot lartozik arra forrlilani, . hogy 
rlZ ii,q!lt's::, kikiiltiött bi,-ó megjelenéséig It léteiÖ állaljot vlÍltozdtld1ltll (en
f'II"i(l~st'k. 

A helys7.ini szemle a járllr által a legnagyohb körültekintéssel es 
higgn,IlF:iggal ejlendő meg. - Minden kapkodás mellőzendli és bizonyos 
~orr{'nrl kii\·etendö. 

A c~f)ndör nddig ne nyuljon semmihez, mig annak helyzetét meg 
nem jeliille. Egyált'llán véve, nagyon ajánlatos, ha a csendőr a hely
Hinf'riil rnjzot' készit, mely rajzban a helyiség .. tér, a tárgyak fekvése és 
lH'lFPIf' ff'ljpgyzenrlö. E7.f'krlll IIgynnis neki, ha később biróilag mint 
lanll Idhalll!allatik, felvilágosítást kell adnia és miután az egyes Mnese
t"k dzsgitlnla sokszor rlhn7.órlill, .íly köriilmények könnyen feledékeny
!'él!he mennek és a rsemlör ellenlmondásokba is julhat, mely ellent
lIluml:isokflt a lerheltek saj:it hasznukra fordilhatnak. Hogy mi minden 
jegyzP11(W fel a járiir állal. nz lermészetesen a büncselekmény nemétől filgg. 

)linrlenese!re megjeliilendö: 
1. fl. lelt elkövetr'!sének helye. 
2. Honnan jiiUek oda ateltesek. 
:1. Merre távo7.tnk el. 
.t. Azon hely, n honnan az esellf!ges s7.emtanuk észleleteikét tették. 
ii. A hftlrahngyolt hUnjclek és egyéb nyomok helyei, azok távol-

~n~a ~Ib. 
,\ hply meghalározásán:il annak fekvése, határai és kÖrl1yéke 

jPliillelllrk IJlPg és Im a szemle valamely épiiletben foganatosittatott, 
az abl,an lé!e7.ő mindCll ebyes helyiség és ezen. helyiségeknek egy
m:i!'sali iisszekiitlelése, vagy a helyiségek közötti' összeköttetés hiánya, 
ncmkiiliinhen a hejárások, ajtó- és ablaknyílások: . 

Ennpk meg!ürténte ulán a közelebbi résiletekre térendő ~t,tíJ.etyek 
';iiz\'ellcniil a hiincselekménynyel még össwfUggésben nincsenek, pl. ablak, 
njtók nyit .. a hagyása, létrának falhoz támaszlott állapotban val(J feltalá
lásn, <lhlakok bezll7.ása, házőrző ebeknek méregge l való elpusztítása. stb., 
mely fél1!1kiiriilllléllllck It biillcselckllié1l1Jt megelözték, .. 

Ezpk ul:in non körlihnényck veendők fel, amelyek maghal a 
hfi!1!.'!;clpl'lllénynyel közvetett összefliggésben vannak! vagyis a q.elyszinén 
talált hiinj"lek. ázok helyzele és fekYése, gyilkosságnál a hulla helyze le, 
fehésc, nlnllill sériilé!iek és nyomok slb. 

A HI kiiz\-eUen szinhelvériil kiin-onalókban f~vózva rnegáilapi
Innd"''' n tetlesek l:ibnyoinili, ·a nelán IÜl.sznáIt kocsi: és lónyóinok, 
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azoknak mérelei és különös ismerlető jelei, 'l"alamint azon hiines7.k1izök 
és bünjelek, melyek a tett 57.inhelyéliil tá\'olabhra eső helyen fede7.leltek 
fel, a lávolsiignak pon los megjelölése mellett. 

A helys,dni szcmle megejl.ésekor figyelem forditandú a7.on kiirlll
ményre, melyeket a f.eltesek cselleg a nyomoziis félrl'\'e7.efi!se e7.éljáhól 
hfttralmgyl.ak, igy pl. bizalmi lopiisniil a kiirosiloft cselédjc a7. nhlnkol 
hCZl17.Za, hogy annak liilszalál acijn, mintha I.eltp.sek kivfilrl\l hnfollak 
volno. he, - megállapitandó tehát, hogy adott viszonyok kii7.l mogn a 
vizsgálatot veze lő is ott hatolt volna he és nem-e egy miis, kiinnyehben 
hozzáférhelil helyen sth. 

A helyszini szemléhez tartozik toyáhhá annak pon fos ml'gállapi
(lisn, hogya büncselekmény hogyan, mikor, mikép, miprt éR mily eS7.kö
zök által Iwjtatot.t végre. Ezen hexametcres \'crssnrl: h ".'1lf. lilit, ki, lIIikfp. 
hol, miért, m.ikm· és m.ily eszközó'k által cgyátaliin yéye nngyon ajánlnfns 
a vi7:sg:ílatot yezet.őlmek folylon elméjiikhen lartani éR l1rrn Yi~~7.ntprni. 
mert e7.en !térdéRek helyes megohláRlÍfól fflgg n vizRg:ílnl 1'l'l'llml'nyl'. 

A hp.lyszini s7.clllle mcgcjtése ul:ín kih·clkc7.ik n sl'rlell fél, lO\,{lhhá 
howítarlO7.Ói és a szomszédok kihallgatásn a lclt cll,ih'clésl' elölti, nlnlti 
és l1láni nkiir közvetve, akár pedig ItöZ\"etleniil tett pS7.lelf'll'ikre n b\"(', 

A lovábJli nyomozás a helyszinpn látollak és hnlloltnk alnl'jiin 
aztán oly irányba terelendő, amely a leltesek felfedezésérI' a leglilhh 
kilátást nyujtja. 

A nyomozó szolgálat czélja. mindig a hiintény felderi
tése, - l.elHU a t.eLt.esek, részesek killldásft és elfngásft --- (!S 

It hiinjelnk hiztosil.ása. 

Ezen ezél csak úgy él'llCli.i cl, ha a Jlyolll07:1is Irhelő 
gyOl'Sasllggal, mindamellett kellő köriiltekintéssel végeztetik. 
másrészt, ha a csendőr magát ft tettesek helyzetébe bele
képzeli és a büncselekmény kiindulási pont jától kezdve, anJlak 
befejezéséig magát a tettesekkel mintegy azonosítja. Emellett 
tCL'mészetesen felhasználja mindazt, amit a helyszinén látott 
és tapaszt.alt és igy juthat csak azon helyzetbe, hogy ft tett 
mikénli elkövet.ésével elméletile,q fiszl1iha jusson, - melyből 
aztll.l1 a. tellesek személyére nézve is okszerii következtelé
seket vonhat le, 

A csendőrség I].yomozási eljárására a legtöbb esetben 
még általánosságban sem adható utmntatás. A büncselekmény 
minősége, az elkövetés módja a.dja meg az egyes esetekben 
a nyomozás helyes irányát. 

A "szolgálati utasítás" a következő esetekben ad a 
csendőrnek a követendő eljárásra irányelveket. 

1. GiJa1UtS halálesetnél, vagy ismeretlen egyén holttestének 
feltalálásánál. 

Amennyiben biintény jelenségei mutatkoznak, a kir. 
ügyészségnek, vagy legközelebbi járásbiróságnak a helysziné-
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röl .ielentés teendő, mert ily holttestet csak birói engedély':' 
Iyel szahad elLemetni. 

Mcgjrgl/zb, A lalált hullák kÖrUli eljárásrói egyébként már a 
~ Hendp.R R7.01gálat" feje7.ete alatt megemlékeztunk. 

2, Pénz, közhitel'1GPÍ1', vagy bélyeqhamisitásesetéb~n a 
trl'hellen lévő ruhák és egyéb tárgyak átvizsgálása útján, 
kiilöniisrn arra kell törekedni, hogy a hamisitványokon kivül 
még a hiineselekmény elkövetés énél használt minden eszköz, 
anyag és egyéb tárgy is előke!'ittessék. . . . 

3. a!ll~;togatás, illetöle,q Wzvész okozá.s esetén, ha szan~e
kosság, i1\rtőleg gyujtogatási kisérlet, valamint gondatlanság
búl okozott tíízvész esetén Idderitendő: a gyujtogatás, illető
Ipg n !ii7.yés7. oko7.ásának módja, a gyujtogatásnál használt 
anyag minőségc,' végre nem volt-e előre látható, hogya tüz
"9SZ könnyen lerjedhet, vagy ember életét veszélyezteti? 

.1fc.'1jrgyzés. Tfiz,'észnél yaló eljárást illetöleg, egyik fejezetben 
hő,ehhen megl'mlékeztilnk. 

4. Emba élete, testi épsége, vagy vagyonát veszélyezteto 
biillCSl!lr.km"nyek esetén kinyomozandó az elkövetés, illetőleg 
a kÖ7.I'emi.iködés módja és eszköze, - az okozol.t, vagy okozni 
nknrt kárnak, az elvesztett haszonnak, az emberek életére, 
VII gy !'gp.s7.sf!gél'p. hekövetkezett vmlzély nngysága. 

Testi sértésnél, ha cSllk lehetséges, orvosi láLleletlel, 
ldiliinhen pedig az eljáró csendőr legjobb belátása és meg
gyöződése szerint az is megállapitandó, hogy a sértés könnyü, 
sulyos, vagy életveszélyes-e? sulyos testi sértés esetért orvos 
hivandó. 

5. 11/a;qzatelhajtá.s, l-'Ggy gyermekötés gyartuja esetén ki .. 
nyomozandó, hogy a gyermek élve született-e és a netán el-· 
Hint holttestet is ki kell kutatni. 

G, N'yomtatvány, vagy képes ábrázolatnak nem magán
inditványra üldözendő büncselekmények esetei (vétel,elkérés 
utján) legalább 1-1 példány szerzendő, ha pedig ez nem 
lehetséges, -' a kir. ügyészségnek sürgősen bejelentendő. 

Oly nyomtatvány, melyen a nyomdatruajdonos neve és -
lakása kitüntetve nincs, vagy ahol az álnevét használt volna, 
tekintet nélkül, hogy a nyomtatvány tartalmaz-e büntetendő 
cselekményt vagy nem, - a csendőrség által törvényes uton 
megszerzendő és a kir. iigyészségnél bemutatandó. 

2. Csendör-ti.sztek a nyomozásba nem foiynak .be. 

A nyomozás teljesitésére kizárólag az őrsökre (különit
mény) beosztott altisztek és legénység, mint rendőri közegek 
vannak hivatva . 
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Csendőrtisztek, ha bizonyos, a "szolgálati utasílás" 
109. S-ában meghatározott esetekben a helyszinére kirendel
tetnek, csakis mint katonni elöljárúk, a rend és fegyelem 
fentartására ügyelni, ~ szükséges erö kirendelését kieszközöln i, 
a nyomozást eljárás folyamán felmeriilö munkát az összponto
sitott legénység között arányosnn feloszlani, a hozzá ford11ló 
járőröket tanácscsal, utbaigaziLással ellátni, Imzdilani, serken
teni és ellenőrizni vannak hivatva, de nem alTa, hogy a 
nyomozási eljárás folyamnn felmeriilö hál'mely nyomozó cse
lekményt képező ténykerlést teljesítsenek. 

l\Tinthogy pedig a netáni eredmények eszel·int tiszlán az 
eljáró járől'ök ,állal él'etLek el, It szakaszpnrflnpsnok a biró
ságnak lényvázlatot, vngy értesitést nem kiild he, hanelll el
jnrásáról, - fiiggetleniil az iIlelékes örsjlnranpsnok últnl ft 

hÍl'ósltglln k belel'jesztendő téllyviÍzlat, vngy jeleni ('shell iI'lak
tól, - kizárólag előljál'ó szárnyparancsnokálwk szú mol be. 

A fenliekből tehát kö\'etkezik nz is, hogy a csendür
tiszlek a' nyomozási eljánl::lm egyáltalán nem fnlynnk hl'. -
annál Ite\'ésbé, mert a csendürségi szolg. utasítás !J6. §. 
ezen teendőket a csendőr-legénységre mhl"tzla át. 

A csendőrség 
I<örletének és 

IX. FJ~Jr~ZE'r. 

eljárása nyomozás közben a saját őrs
az ország határának átlépése eseteiben. 

Előfordulhatna.k esetek, a midőn a. nyomozüs szálai 
idegen, akár saját, akát' más kerületi paranesnoksng állo
mányába tartozó őrskörleLbe nynInalt:" ál, mely esetbell II 

követendő helyes eljánts a következő volna: 

JIn. fl büntény vagy vétség tetlese, vagy annak elkii
vetésével alaposan gyanllsitolt egyén szökésben vall és a 
szökés iránya a csendőr őrsparancsnoksúg, Yagy a .]111'01' 

előlt isme1'0tes, ugya tettes tartózkodási helyén lilloll1úSOZÚ 
csendőrségi őrsöt (rendörlmpitányságot) sürgönyileg, Yagy 
irásban erről értes iti és a telles (gyannsitott) elrogalásli.t, 
anllak fl büncselekmény helyél'e leendő elkisérését, nemkü
lönben a hüncselekményelmek és kiilönösen a bünjeleknek 
o1őlegcs megállapil.ását és hizLositás:H kéri. 

. Ha azonban fl tettes (nyomatékosan gyanl1silotl) tat'lúz
lwdási helye a csendőrség elö!.l nem volna ismf'reLes, fl SZÖ

Ités il'únyára. nézve azonban biztos feltevések és adatok áIl
minak l"0ndelkezésre, ugyacsendőrségnek jogában áll, fl 
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renrklkezésre álló nyomok, alapján a tettest (gyanusitottat),' 
nemcsak nz őrskörlelben, hanem az egész országbiln;söl az 
ország határniIl tul, Ausztriában is követni, üldözni és elfogni. 

Ha a leLles, vagy alapos gyanuvnl terhelt' egyén a 
csendörs{>g által lelarlózlatva van és annak bemondása a]ap.:. 
ján jngosan reltehető, hogy a nyomozás szálai idegei1 őrs:
körlethe vozetnek ld és feltehető, hogy ott a folytatóJagos 
nyomozás a büncselekmény felderitéséhez értékes' adatokát 
fog szolgúllalni, esetleg n,jabhi hüncselekménvek kideritesére'" 
fog vC7.plni, ngy a nyomozás az elfogottal együtt; az Idegen,' 
őrskiirlethen fnlytallalik. A járőr, mihelyt nyomozás czéljából 
idegell iírskörlet területére átlép, az őrsparancsnokságIiál je'" 
lentkezik, eselleg azt értesiti és megfelelő segélyt kér, híiután 
ö n7. irll'gcn örskörletnek sem helyi, sem szetnélyi viszonyaival 
nem lé\'én i!'lllcrős, a nyomozás kereszlülvezelésében. sem 
járhaina el olyeredményesen, tnintha ebben az Örskötiét " 
viszonyah-al teljesen ismerős csendőrség támogátását birjá.' 

Oly esetben, ha csak rJyanuja forog fenti. 'árta nézve; 
hogy valamely nyomozás szálai idegen őrskörletbe vezetnek, 
azonban erre bi7.tos támpontok hiányoznak, vagy ha vannak 
is erre nézve egyes adatok, dc a kinyorhozandó ténykörül
lllényf'k nz iclf'gen őrs állal is tisztázhatók, ugy elhibázott 
doing volna. ha a járőrök (írskörlelii1,et elhagyva, sokszor 
altill igen messze fekvő teri.ileteken müködnének, miután 
ez lill al nemcsnk a saját őrskörlelük közbiztonsága szenved, 
a rendes portyázó szolgálat nem teljesitése és il, kötele.s 
feliigyelet gyakorlásának szi.inelelése által j de felesleges' és:' 
elkerülhető idő, munka és pénzkiadások is mellőzhetövé válnak. 

Az ország határának átlép és ére néive rt csendőrségi 
szolgálati ttlnsitás 151. §. intézlmdik,' melyszerint a' bünte.:. 
lendií c~elekményel, elkövetésével terhelt egyének közveUeIi 
i.ildii;r,ése és elfogása a monarchia másik állama területén külöil 
parancs, felhivés vagy engedély nélkül áz e tekintetben 
fennálló ld.i1önös megállapodások értelmében kivelelesen meg 
van engedve a következő feltételek alatt, u .. m. : 

a) nz üldö7.ő csendőrök 'magukat siigoruan az illető 
állnm lörvényeihez tartsák; 

71) s7.0lgálati ténykedési1ket, az illető terheltek iildözésén, 
ilIelÜlq{ elfogásán túl ne terjesszék; ," " 

(~) a lerheltnek i.i.ldözése alkahrtából a mágyar, áliam 
határát átlépő csendőrök magukat a határhoz legközelebb 
fekvő községben (helységben) a közbiztonság ,fenlarlására 
hivalolt es. Idr. hatóságnál, vagy cs. kir. esendőrőrsnél, há 
olyan helyben nincsen, a. községi előljárósagnál berinitassák 

7 



98 

oly ezéiból, hogy azon kérdésre né7,ve, ki eszközölje a to
vábbi üldözést és ez miképen roganatosillassék, megegyezés 
jöjjön létre. 

Ily üldözés alkalmával a monarchia lmisik államának tC'rii
letén elrogott egyén az ottani illetékes hatóságnak adamlú át. 

Ha a monarchia másik állama terülctér'ül cs. kir. esend
őrök hasonló szolgálatban a magyn!' kOl'Ona teriiletére jöve, 
valamely magyar királyi csendől'ségi őrsparancsllokságnál 
jelentkeznek, az őrsparancsnok vagy ennek helyettese a ne
talán helyhen levő köziga7,gat,lsi hatúságnak erröl l'iig-tiin 
szóbeli jelentést tenni; ha pedig ('7. nem volna IPhetséges, 
a további iildö7.és folytatása végett a kelj{) int{'zkp!!f'spl,,'! 
meglenni és a7. esetet és e!'edll1önyt. a kij:r,igazgat;isi hat{ls:íg
nak azonnal, saját szakasz-pill'flncsnok:ínak pedig- az eliíirt 
n Eseményi jelentés" -ben följelenteni tn rtozik. 

JIa magyar kir. csendőr horvát-szia von területen, mgy 
viszont. m. kir. horvát-szlavon csenekir (s7.ükehb él'lelt'll1hen "ett) 
magyar területen kénytelen büntettest iildö7.lli, elöbh magát 
az illetö horváf.-szlavon, vagy vis7.0lIt a mngyar kiizigazgatii.si, 
illetve helyi hatóságnál bemutatni és ha az iildöziHtct ('Jrng-ta, 
azt llgyane:wn hatóságnak továhbi elj;lr:ís, i1Ietv(' a továhhi 
cljárásrn. hivatott. hatósághoz vaJú átkísél'fJS \'!!gett Hí,;onnal 
átadni {Js eITől a relhivást vagy mcgkeresösl il1t{~zclt hat{)s:ignak 
is jelentést tenni vagy értesitést adni tartozik. 

A rentebb emlitett közigazgatási vagy helyi hatús:igllál 
való utólagos bemutatkozás csak a7.0n esetben cngcdtetik 
meg, ha az előleges bemutatás által a7, üldihés eredménye 
koczk:i.ztatva lenne: például, ha az i.ildii7,iítt ilyképen időt 
nyerne, vagy megszöImi vagy a büntelt nyomait mcgscmmi
siteni vagy végre a büntát'sakkal való összebeszél és úHal a 
biinvi7,sg:i.Iat C1'edményét más módon IIJ0ghillsitHIli. 

:J~gyébiránt a magyar kir. csendörök a hOl'vát-szlayon 
I{özbiztorisági közegeknek, ha erre felkér'etnek, lehetőleg 
segédkezet.hyujtani tartoznak, 

A fentiek' érleimében az idegen állam teriiletére át
lépett csendőr"járőr mindaddig az idegen állam tcriiletp.n 
marad, mig ezt a nyomozás érdeke niegidvánja és ily czél
ból a Idrendelt i miiködö cs.' kir. csellr]ör'j:l!'ől'hö7, csaLlakoz
hatik és a szükséges ada,tok, felvilágosilások és lltrnlltat,lsnk 
közlése állal. annak .. loy.ornozási térlykedését irányíthatja és 
ezze\, azeredmény.~,isi eIÖm,07;diL!Jfrt.ia·,~ maga nJs.rénJl n.rol1bnn 
m.irule1~ ténylceclqstör telJqsen .ta1:tóz!cocli;':., 

,. .!"! .\!.o:l 
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2, Határszéli szolgálat. 

Ha II csendőrség az ország határszélén teljesit szolgá
lalot. kiváltképen az ntlevél rendészeti' szabályok kezelésére 
kell rolmzolt figyelmet fordítani és leginkább arra felügyelni, 
hogy csayargók, kémek, vagy a közbiztonságra egyébkép 
veszélyes egyének belopódzása lehetöleg megakadályoztassék. 

na a határszélen való portyázás alkalmával csempeszek, 
vagy a Yámszahály egyéb átllágói találtatnak, a l~gközelebbi,' 
vám. yngy pénzügyi hatósághoz kisérletnek ; ha áiohba.n az 
ilIcHi biintctendő biróságilag üldözendő, vagy más, ,mint vám, 
iIIeLYc jiivcdnld kihágási eljárás alá eső tett elkövetésevel 
lCl'hnltetik, iit II vizsgáló birónak, illetve a közelebb eső 
jál'úshil'<'lságnak, egyéb esetekben a közigazgatási hatóságnak 
kell átadni. 

A magyar-román határt utlevél, vágy igazolvány nélkül-
átlépő egyéneket, kiknél elvámolás alá éső. tárgyak hem 
találtatnak és a kiket a pénzügyőrség, vám-:- "agy' pelépö.· 
állomrí.shi\'atal, esetleg politikai hatósag kir!:lndéltségei létai'~: 
t{lztaltak, az oH helyben állomásozó, vágy h:özelbenlévO, 
c~elldörőrs ltiite1es átvenni és az illetékes szolgabirói (rertdör
kapitányi) hivatalhoz kisérni; köteles egyuttal minden 24 
ól'úhan f'gyszer, II vámhivatal, illetve pénzügyörségnek, vámo
lás, iIIelve jöycdéki elbit'álás szempontjából átadolt egyének 
köziil azokat, kiknek ügye a jelzett szempontból már ,letár
gyaltatoIt, szintén átvenni és ugyancsak az illetékes közigaz.; 
gatási hatóság székhelyét'e kisérni. ' ' , ' 

~gyéhként pedig a nHat.árőrizeli utasHás" határözványái-
mér\'Udúk. . " 

X. FEJEZET. 

A katonai hatóságokhoz való \fiszóny~ az ainkkal, váló 
érintkezés, a katonai egyénekkel, valamint a sorozás 

elöl megszökijtlekkel szemben való eljárás. 

1. A csendőrség . viszonya a ka.tmwsdghoz, , 

.' 

A csendörségnek viszonya a katonai,' (közös hadserég
hcli, hadl.cngcrészeli,' honvéd és népfelkelő) parancsnokságok~ 
hoz, hat{lságoldl07, és intézetekhez II csendőrség részére 
fCllll áll ó "Utasitás" és a n szolgálati szabályzat~ által 'szabá- ' 
hoztatik. . , 
. A csendörség, nevezetesen a csendórors- és kiilÖnitmeny 

pnrancsnoksrí.gok és sürgős szükség eset.ében a csendörjár-' 
7* 
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őrök és szolgálalilag fellépett egyes csendŐI'ük is s7.0lgálati 
I.eendőik vég7.ésél'e a katonai pal'anesnokságok, hatóságok és 
inihetek, kal.onai őriik és iigyelcl.csek támogalását igónyhe 
venni jogosultak; mennyiben kötelesek e7. IIlóahiak a Illcg
keresésnek, vagy felkérésnek, sajá!. felelősségük alatt lIIC'g
relelni, a7.t a katonai szabályok határoz7.ák meg. 

A csendől'őrs és külőnitmény paranesnoksfígok, II katonai 
hiróságok, parancsnokságok, hatóságok és inté7.etek részéről 
h07.zájuk, a katonai hiróság hatóságának, vagy a katonai 
fenyítő hatalomnak alávelett egyének elövezetésél'e, illel\'e 
az oly egyének ellen teljesitell(Jij nyomo7.ó cselekményekre 
vonalkozó felhivásnak megfelelni; ha a késedelem vcszélylyel 
járna, a kaLonai biróságok, parancsnol,ságok, hat()sügnk 
és intézetek, valamint oly katonai egyének, kik ahhoz, aki 
clővezetendő,. vagy ki ellen nyomozó cselekmény teljesilenrlö, 
előljárói, vagy fellebbvalói viszonyban állanak, ily IÜl'gyll 
felhivásokat, vagy megkereséseket csendül'jál'őrökhöz, \'a~y 
fl csendőrörsökön, vagy különitményelmél beosztolt q!yes 
csendőrökhöz is intézhetnek. 

2. A (,8~ndöTs~q éri.ntkezésénck módja kalollrri parrrn('sl/lIk

ságokkal 8zc11l7'f'11. 

A csendől'-parancsnokságoknak és cscndől'-('gy(~I1('I\I]pk, 
a lmlona i biróságokkal, parancsnoksúgokkal, halóságoldml és 
intézetel,kel és viszont való érintkezésének módja, all1C'Tlnyihen 
a "szolgálati utasitás" határozványai ellentétes intézkedésC'
kel nem tartalmaznak, az "Általános szolgálati hat:h'ozYánynk" 
xn, szakasza által határoztalik meg, 

E s7.el'int cs, és kir, közős hadseregbeli, valnIllinl lll. 

kil'. honvéd csnpalpal'ancsnoks:ignlmak ('selldől'sé~i iil'siik 
esakis lényvázlaLolmt terjesztenek be ),ö7.yelleniil, Im tOlln i 
halóságokkal való levelezést igénylő minden más ii~yhen 
a szakaszparancsnokságnak tétetik felterjesztés. 

Sürgős szükség esetében, azaz ha a késedelem yeszély
lyel járna, csendőrőrs és ki.ilőnitmény-parancsnokságok, sőt 
a járől'ök és a szolgálalilag fellépel.l egyes csendül'ük, a 
katonai hil'óságokkal, panmcsnoksügokkal és intézetekkel, 
katonai őrökkel és' ügyeletesekkel és más kaLonai egyén ekkel 
a s7.o1gálal.i teendőkre nézve kÖ7.vellenül is léphetnek {'l'inl
kezósbe, 

E7.en érintkezések tehúL a csendől' parnncsnol,s:'tgokhoz, 
járöl'ökhöz és egyes csendőrökhöz intézett felhivások és ITlcg
kCl'esések is rendszerint irásbeliek kgyenek; siirgös sziiksr:'g' 
esetéhen a7.onbnn szóbe!iek .. j~. lehetnek, vagy lú\'lJCszólü. 

" !\ 
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túvsiirgüny utján is történhetnek; szóbeli, vagy távbeszélő 
\Ilján tiirlimt relhivások, vagy megkeresések, utólagosan irás
hn II is IdaflalHlók, 

Kalnnnihil'ósúgok, parancsnokságok, hatóságok és Inté
zelek, yalamint tisztek és ezekhez hasonállásuak, a csendőr
örs és kiiHiniLmény-parancsnokságokhoz, járőrök és egyes 
csenrlüriil,hüz, ezek szolgálati teendőit illetöleg nfelhivások"-at 
adhaInak és ezek előbbieknek njelenlés"-eket tesznek.'" . 

3, N!lomozó cselekmények katonai egyének ellen. 

Ila tényleges szolgálatban álló katonai egyén eÚen, akár 
feljelentés, akár ft csendőrség saját észlelése folytán, bünte~ 
tendíj cselekméuy gyanuja, vagy vádja merül fel,. a csendői'- .. 
ség csak kivételesen, azaz al,kor van hivatva az ily . egy~~ 
ellen a lmtonai biróság, vagy hatóság részéről vett felhivá!; 
nélldil nyomo7,lli, illetve egyes nyomozó cselekményeket telje:" 
sitcni, ha ft késedelem veszélylyel járna, p. o.· a tei'heItnek 
eliílj(tr{l Imlonai parancsnol,sága nincsen helyben, vagy annak 
intézkedését az elj:i.rás czéljára nézve lényeges hátrány, nélkül 
be\',i.rni nem lehet; minden' más esetben a csendőrség arra 
s7,Oritko7.ik, hogy az ily egynnre vomiU,ozólag nála tett fel
jelclltést. vagy a7. ily egyén állal elkovetett, önmaga által 
észlelt biincselekményt, haladéktálanul az illetekes katonái 
pnrftncsnokság tudomásá.ra hozza; il vonalkozó jelentés, ha 
II I,,;sedelem veszélylyel járna, ft csendőrőrs, vagy különit· 
mény-parancsnokság, sőt az eljáró járőr. vagy egyes cséndot' 
állnI - köz\-etlenül és szükség eselén szóbelileg, illetve táv" 
sürgöny, vagy távbeszélő utján tétetik meg. 

4. Katonai. egyének elfogatása. 

Arra nézve, hogy tényleges szolgálatban álló katon!1i 
egyének, a csendőregyének, illetve katonai őrök jellegével 
hiró csendől'-járőrök által mikor tarlóztathatók le, illetőleg' 
tartó7.tatandók le, ft m. kir. honvédségi nsiolgálati sza.bályzat 
L rész 32. hj pontja mérvadó", . 

Ezenfelül pedig' a csendőrség meg az esetben: is 
lartn7.ik letartóztatásolmt végezni, ha erre nezve az arra 
hivalott kat.onai parancsnokságok, hatóságok, intézetek "'agy 
illetókes kalonai személyek által .felhivatott! vagy az illető 
egyén ellen az illetékes katonai biróság, parancsnokság, 
hal<'lság vagy inté7.ct részéről. elfogatási parancs, vagy nyo
mozó levél hocsájtatoU ki, ~l:özés rendeltetett el. 

...::;, z", 
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A katonaság tekintélyének mcgovasa megköveteli, hogy 
a csendőr, .ha katonai egyéneket. a7. elöirt eselekben lelar
lÓ7.lat, a feHiinésl. lehetőleg kCl'ii1je és C7.l fiil,ép a tis7.lpkkcl 
szemben való fellépésénél és eljá!'ásánál vegye alkalma7.ásha. 

5. Elfogott katonai r'..rJ!fénck átadrisfJ.. 

Elfogott katonfÍ.i egyének azonna l és ha lehetséges, köz
vetlenül a legközelebbi katonai hatóságnak aclanclók át, a 
kÖ7.öshadseregbeliek közöshadseregheli, honvédek hom-éd
parancsnokságnak. 

A7. elfogás oka és körülményei !lZ :Haclf', állal az úlvevő 
parancsnokstígnak szóhelileg és mihelyt. az csak ldlf'ls('ges, 
az ŐI'S- (kiilönitmény) parancsnokság állal iráshnn (1611)'\'úzlal) 
is kijzveUeniil bejelentetik. 

Az elfogoltnál lévő tárgyak, V!lgy az :ílac1:i.sko(' aWllnal, 
vagy pedig mihelyt ez lehetséges átvéleli elisrnervc!lJy IlH'lIclt 
szintén áladalnak. 

6, ]..~lJomozqs katonai rpiilrfcklJt!I1. 

Katonai, vagy lmtonaság állal megszálloll épiileleld)('n 
(hajón) a csendőrség bárminemü nyoTllOzó cselekll1ényl, ll. lll. 

terheltnek vagy tammak kikél'dezését, elfogási, lefogIn I:i::;t, 
ház-, személy-, iromány-átmotozást, csak az épület (hajó) 
parancsnokánál, vagy helyettesénél történt előzeles jelentkC'7.és 
és bejelentés és csak az utóbbiak állal kijelölt katonai el!yén 
jelenlélében foganatositható. 

7. Katonai em/,~ne7cne7c lannkénti kikéI'ITe.,ése. 

Akár katonai, akár polgríl'i p.gyén el\en folynlllnllm lell 
nyolJlozás vagy puhatolás esetében, a tett szinhelyön va~y 
annak közelében lévő tényleges szolgálallmn :lIIú katonúk, 
a csendőrség állal mint sértettek vagy tanuk kikérdezheli.ik. 

8. Katonai (honvéd:) egyének ignzolnin.1laiuak ellenő/'zésl'. 

Katonai vagy honvédegyének akür meghnlúl'oznU icWl'e, 
akár tartósan szabadságoltatta k, igazolványok ada lnak ki, 
melyeket a csendörnek, ha arra alapos ok van, átvizsg:ílhlllja 
annak megállapitása végett, vajjon a kéI'déses igllzolY:Ílly 
tényleg az illető részére adatoLt-e ld, továbbá, hogya jelf'nt
kezési szabályok betartattak-e az illelő által. 

Tényleges szolgálatban álló, rövid idéire szahads:igolt 
legénységi állományu egyének, ha a szabnds:igolási helyen 
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mús Imlonasúg, mint csendőrség nem volna, ennél jelentkezni 
köteles. 

Katonai (honvéd) egyének igazolványainak átvizsgálása 
es ak akIm!' eszközölhető a csendőrség által, ha alapos gyanu~ 
okok forognak fenn arra nézve, hogy az illető szökevény, 
vagy aszökésben, vagi· az önkényü eltávozásban gyanus .. 

.'1. sz iik és lJ c n l:amJ ó'nkén yii eltávozás ban gyamts kalona vaqy 
honvédlegénységi egyénekkel eljárás. 

Oly legénységi állományn egyének kik: 
1. állomáshelyükről igazolaUanul eltávoztak; 
2. utazási okmányul,han kijelölt útiránytól eltértek; 
3. !IZ orsz:lg határát igazolvány nélkül átlépni meg

kisérlik, vagy külföldröl igazolVány nélkül térnek haza; 
4. kik az ellenség hatalmából kiszabadulva, 8 napon 

beliil katonai vagy polgári halóságnál nem jelentkeznek;· 
5. ha iIIelékes csapallestéhez, hová önhibája nélkül fel

merült akadúlyoT, (pl. betegség, közlekedési akadályok) miaU 
be nem yonulhalott, az akadályok elhárítása után be nem 
vonul. . 

6. ha egyenrnhájából annyira kivetkőzötl, hogy mint 
katona, nem egy könnyen ismerhető fel. 

7. ha szabadságának letelte után azonnal csapattestéhez 
be nem vonul és a bevonulás elhárithátlan akadályait kimu
talni nem képes; 

8. szökésben, illetve őnkényü eltávozásban gyanusák és 
mint ilyenek elfoghatók és a legközelebbi katonái parancs': 
nol,ságnak, ha lehet közvetleniH, különben pedig a közigazga~ 
tás i hatóság utján adandók át.· . 

Ujonczok, tartalékosok, póttartalékosok, tartós tm . SÚl
bads:ígollak, népfelkelők a katonai behivási parancs iránti 
engedetlenség büntettében: vHgy vétségében gyanusak: 

a) ha a behivási parancsnak, mely nekik akár kézbesitve, 
akár törvényesen kihirdetye lelt, alapos ok nélkül nem enge-
delmeskedtek;. . 

11) ha ők, ámbár előre tudhatták behivásukat, il behivási 
parancs kézbesitését, engedély nélküli elutazás, vagy tartóz
kodási helyükről bejelentés nélküli elutázás, vagy elrejtőzés 
állni - a hehivásí h~táridőn tnL.- meghiusitoUák; 

c) ha azon idő letelte ütán, n'Ielyben bevonulni tartoztak, 
nem birják igazolni azt, ]mgy a behivási parancsnak eleget 
tettek, a bevonuláS alól felmentettek, vagy pedig hogy a 
parnnesnak való meg nem felelés tekintetében vétlenségüket 
iga7,OlIák: 

~I_.J {; ... ': . 
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cl ) ha mint nep r(' l k c ll' ~l' e l\ii te lezeUek, a népfelkelés TJ\eg~ 
történt fe lhi\tú~a után ('n~cde J y nélkül külfüldre, \'agy a. mo· 
narchia oly részébe töl'ckszen ek jutn i, ahol a neprclkeles 
nem. vagy nem oly rnél'vben hivatott fel, hogy ők ott evyenl ő 
ily köteleze ttségnek len nének a láve tve. 

10. Sorozás elöl me.'!sziiköitek elöállitás'1 . 

A csendőr a sorozás elől megszökőlteket a közigazga
tási hatóság elé vezeti el ii . 

A 501'0"'5 elöl megszökö lleknek le l<i nlendől,: kik, mint 
ilyen ek, a közigazgatósági hat6ság últal szószerint megjelölve 
vannak és kik a községbún ol yanoknak kihi l'delle tlek, lovábba 
akik köz~égí közegek, vagy mús hitelt erdcmlö személyek 
felad ;lsa ~ zerin t. olyanoknak j:i.lszanak. mint akik a sorozásra 

'valf') rnegjP]t'lI (:srf' 'Iléz\'t ~ "ett re ! hivás~lak eleget nem tettek, 
vugy elrcjtöztek. 

Oly egyénekre, akik a sorozó bizollsiig altal m inden
korra alkalmatlanoknak ne m nyilyánilta llak és még sorozás 
alá tartozó korosztil lyhan lévén bel- vagy külföldön engedély 
nélkül utaznak, vagy nyert engedélyesetén, az engedély idő· 
tarlamának lejárása ut;in , illetékességük, vagy honosságuk 
helyére visszatérni elmulasztottak, szintén a közigazgatási ha
tósághoz \'eze tendök el ő . 

Hadkütclcscknck a fclüh'izsgáló bizottság elé ya ló ki séréséböl, 
vagy hatósági felhívás folytán előál l i tá sóból felmerü lő költségek a • Véd· 
törvény és ünnak ycgrehaj tusára vonatkozó utasítás· 111. §. 1. e) és 5. 
pontja I e lső bt'kczdése ért elmében ill. ill e tő állitus kütele seknek előállitá· 
slÍra híVil tott közeget terheli. (Hon\-. min. 1899. é\"i 423~7/XVI sZ. ren· 
deletr.) . 
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L FE.JE:7;ET. 

A csendőrség viszonya a közigazgatási' hatóságokhoz. 

1. rÍllaJános tudnivalók. 

A csendörség viszonyát a közigazgatási hatóságokhoz á, 
., Csenrlöl'ségi ~zer\ezeti lltasítás" 2. és 3-ik §§-ai szabályoz
zák, melyek s;wrint .,a cselldő1·sr.g a közbiztonsági szolgálat tel
jcsifr.~Pr('. r..'; .fJfrzr7ászafi figyekre nézve legfelsőbb fokban a m. 
kir, hdii,/l!Imillisfcnwk van alá1'endelve." ' 

A csrndörségi ől'sök a közrend és ·biztonság fentartása 
érdekében a kiizigazgatósági hatóságoknak 1'endelkezésére ál
lanak és ezen hatóságok által a "Csendőrségí szolgálati uta
sitás ,( érleImében irásban, vagy ha a késedelem veszélylyel 
járhat. szóbelileg kiadott felhivásoknak eleget lenni tartoznak, 
anélldil, hogy azok a felhívások bírálásába bocsájtkozbat-· 
nának. 

2. 1~·ril1t'kezr.s mór1:ja a csendőrség és a· jJolgári hatóságok közö'u. 

a) F e i h í v á s ok. 
A felhiyások az arra hivatott közigazgatási, (főszolgabiró, 

alispán) vagy más, a II. fejezetben meg irt hatóságok (hatósági 
közeg!'l,) részéről, az őrs és altiszti különitményparancsnok
ságoknak 1'f:ndszp.l'int írásban adatnak ki. 

Sürgős esetekben azonban a fenti hatóságok, illetve ha
tósági személyek által a szolgálatban álló járőtök, valamint 
csendörörsökön beosztott csendőröknek szóbelileg is adhatók 
felhínisok, melyek azonban utólagosan, '-,- az eljáró csendőr 
fedezése végett, - irásban is kiadandók, 

A felhívás larLalmáért mindig azon hatóság, vagy ható~ 
sági közeg felelős, amely (aki) a felh ivást kiadta, a felhivás 
pontos \'égrehajtásáért pedig az eljáró csendör. 
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Ennélfog\'a a f('lhi\-,",,, folyl.áll tclje si t.cndö szolgalat 
vegl'ühajt"l::iú.ba a felb iyu 1l;ll li, .. ~~q; be nem fol yhat, a Yégrehaj
las m6dozatait. vag-y \'al:1rn f:l y VC)!rrl la.jtani szá lldekol t rn üve
Jethez kir'endel endlí erül :iZil IH szeJ'inl elö nern il'halja1 JHU Icm 
csak állalúnosságb,m adllal direktívát él felhiv:is mikénti tel
jesitesél'c. 

A felhivás s!.abúly~ze l'ii t.eljcsitösc a felhivüson, esetjeg 
a esendő" szo lgálati künyvceskéjében is, a rel hivást kib oC'sáj
toU hatósági közeg, vagv ennek hch-cltese állal, névah1 iritS 
és hivatalos pecs éttel ig;lzo] andó. . 

A felhivásba n küvc leJt szol;.!::dal c l·etl me nye az őrspa
I'ane ~ n()kstí.g állal mindell esetben a felhivú hatóságnak beje

' lenlelik, 

.-\ felhivú~ban II cfo; c lldő rségtől követelt szolg:ila tnak min
dig sltlbatoS<lll és vil ágo:;ilIl keH körülirva lennie és azt a 
hatósag fönöke, \'ag~' hel yettese il'ja ab. 

b) ~I c g k e r e s 6 s e k, 

Megkeresések hatósitgok részéről a liszt i alosztályokhoz 
(szakasz, szétl'lly, kerülel) inleztctnek. 

A közigazgatási ha tósitgok a közbizlons:i.g, csend és 
rendre vonatkozó ol y esetckbell, mülön nayyobh intézkedések 
válnak s.:iikségessé - II halasztúsl nom türi) esetek kivételé
vel - az ille tckcs sZiÍI'IlY-, illetve szakaszpal'urlésnokságokhoz 
in tézik megkc!'esésciket; egy.iltalún cz irán yban rt halósagok 
és a sZárny-, valamint a ~zakaszparan (;snokságok közt szaka
datlan eri ntkczes tal'tandó f!'Il. 

(Cselldi)r:oiég i S1.l~rH!1.eti Ul;lSilás r,. §.) 

AZOlI IHitósúi!ok, mel yck il cKcndörséghcz rnegkcresése
ket inlézhe lliek . .i (~k ll !Illi '11. ft'jl~zctebc ll vannak re lemlilvc. 

Hendórhaló";;·lg'uk. ~I(!ll;ü l{('jzségi clőljürüsúgok is) vala
mint il csendőr'ől'sn ek terliletere nem illelékes t'öszolgab iró, 
siirqös csdekhen a eseIldöl'-ör'spal'anesnoksághoz egycf nyo
mozó c~elekmények lelje sjt(: ..;(~ végett Ilwgkü!'cséscket intéz
heinek. Ha pedig fl kcscdplelll nem j Úl" \' e ~zélyl y cl , ilyncJI1ü 
mc;!keresésekct aZOll rerHlI.Jl'ha[ úsügho z kell iJ1t(~/'ni, melynek 
területen a ki vúnt lIyO!l10 1.;i~, Higy lJyonlOzo cselekmén'y tel
jesi tendő, 

(') F ( . ~ l .i (' l e II t ó s e k. 

Feljdl' ll tes alatt ra larne ly blinle ten di) cselekm('nynek 
ak;'u' az (~rdckelt fól, (k;"tl'o:-: ) vagy hÚl'ki IlIÚS által a (:sem!őr
sé~gel vall ) küzlését. enjü).;. Il i\'alaIL01 ii ldöz e ndő biillt~clek
Illt' :l yek rll iatl tett rcl.il'lelilt .'~ t Illeg attól is el ke ll fogadni , 
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. . ('11 \;-'l l1a !;in nrnJ érdek el. vng~' aki a 
k~ .t a bün (:s,ci (,I{fr.H~11 \ltH~\i ~em ha!)galhatú. " , 
hun pCl' ~ol'n .n IIl lJ ~ .I\,.~l i..i ldözendö büncse.lekmény l el,lel.entese 

i"lagal l lll d l,~~~,I; eJjárúsl'u c~ak az esel ben van h~\'al.vl.l, 
(' seh~ T1 a esend?I S:"f~l J'oO'osult a bünvádi eljárás megmdlta-
I· . . ' jJtV .. Ul\· I:l. • • 
l a amagallll H . .' :rsban IS l'UldJ8. r 
~ át kiván'J'u éS ez t. l.r" ", {,~" adó postahivatalok, küzségel ől-

I ( "f" e" , , 
. . Hatúsúg l)' Pfí"tclei"lléscknek1 magánszemélyekén él JllJn-

,1arósli gok) it lt ,tltC'lI .;n' ismerellen Sl,emélyektől veli , vagy 
d i,g l1agyob~ hite 1 .e~I)~'léi ét nyomozás Jllegindi~ása ?Iött :l .~'el
~e\"t ü J c n feIJe Jf'n l:~:- ',(r;, és megbi~hatús,lga teklll tetebe n elo bb 
Jclpntés \'ö1lósz ,J1US( :,~ rez ni , miután l\iilönösen a névte len 
l~l(:ggyöz:ődés t ).;:e.Jl i-l:' oka és rugója többnyire boss::u, . iri8'Y
lelJelcnlesekn"k fucI"ll J'ellemvonúsokban keresendo, ,ly lel-" ' b !l í" I1l {l' . seg es egye ' .. . _. ertéke jf1cn kevés szokolt lennI. 
jelellt.eseknek ed .. o lt ~ t:l 

.. " c t é s, f e I h i v á s, m e g k e r e s é s é s 
CI l. ~l e g k li I ii II b o t, I j e I e II t é s k ö z l. 

. . ~ so.( iJ"dve "megkeresés" . és ~ reljel ~n~és" l~ö' 
A . felh,.,' :, ",böztetést kell tenr\!. Mas hatosag, ITllnt 

zött szigoru megkul ll" bil'ósúcr (nevezetes en községi e1ő!jüró-
k,' '1 ,' /l l" t:-

a Tlr. ügvészse;"t "'1 VI1<r\, közeIle reszéről közvetlenül a 
ság) illel;e a zol", ta~J ;t f~fszól it ;ts~ a fenti értelemben vett 
csendör~('ghez Inl C~\".'sésnck csak' akkor tekintendő, ha. az a 
r~ Ih ~" ~'ts , vagy Il le gkl ~" resönek szolgálati teendöivel közvetlen 
(elhn'9.""k: I'agy ",e!'" o, pénzügyőrségi közegeknél : a vám: 
IJsszefllggexl;en It

lL q",ek; vas uti alkalmazolluknal: avasull 
vagy egyeditl'u ~;lgl l ' ,e rrsérlése,) A csendőr ily alkalmakkor 
forgalmi szabályok n, r;lsz6liló azon szolgalati ténykedésre, 
meggyőződik , }log v,:: kŐZI'emüködését, vagy segédlelét igónybe 
melvh ez a csendor~s('r , ') 

. ' . .ull. e . 
venni kivánja, J(}.~O:-- loIt feltételek fenn nem forognak, a .Jcl-

lIa a fent J(~!íf,l"ilcnlb;nek" tekintendő , (~pugy cl m ft~:'t-
<zo'I ,'l"" ," c·nk ," Ic J l' I ' l" •• ~ .~ ';:"Ot :-o ,.- • n~ e szo Itas IS. 
nosok "észéJ'ül ! orl(' 

., .. . 'x' (l'ósó!Jok -rendelkezési jO!fa t f 1.'[.wHd';rs/;fJ!jel. 
.-} •• ..J k fl~1gazfJat(!~ ' II 

'" . . ' hal óságok az ;l \t.isztek vezetese alatt 
...\ köziga:nt <~. ta~.l " kel. il közbiztOIlSÜgl'li vonatkozó ügyek

' Il' I '" ' ""S, •• - k I I ' a o Csene OI'SCg ' , . ugYilII, azonban Ú/tel csa lS o y szo ,qa,,-
bell l'(m(.lel.k ~~z ! l (' tll~ ~I, "tk ('jén ybe, rt Jnelyek teljf~sité8en~ II csend· 
latok tt~(;(~slte::. m·{~ l, .t.h di:;-il tÍS " érlelnwbcn /.;iitelezl'c r(Ln, 
ö"ség ( I "Szo((j ri h tf " . 11t;.l v hatúsúg- II csendő l'segC'1. oly szolgálut 

Ha telüt val ~u ,.l ',\·~~l\'b e venni, amely annak az tlrvéIlyben 
teljesitésére (lk,Il'~la r ~ ~zl'rilit ncm képezi hivatús:í.t es igy il 
l évő szervi sza U al Yö l 
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felhivás jogalapja önmagában véve szabályellenes, nemcsak 
joga, hanem egyenest kötelessége is, a felhivás teljesitését 
meg lag adni. . 

Ezen kitétel alatt tehát: "(1 (elhivás mcgbiTálá!:1dba a 
csendöTségne7c bocsá}tkoznia l1em s,mbarl" nem az értendö, hogy 
a csendőrség vakon teljesiLeni tal·to7.ik mindazt, - amir'e a 
hatóságok felhívják, - hanem a fenti kilé lel akként magya
rá7.andó: ha a felhívás jogalapja törvényes, ngy a esendörség 
által fellét.lentil teljesitendő is. 

A csendőr tehát nem fog oly felhivást végrehajtani, _ 
mely például letett s7.olgálati esldijével, vagy a s7.olg;í.lali 
utasilással, vagy a fenálló törvényeld,el ellenke7.nek. lIa pedig 
felhívás folytán teljesítene szolgálatot, melynál a felhivó 
hatóság kiküldöltje is személyesen közremiiködik, nem en
gedheti meg, hogy szolgálata közben bárki részéről, bárki 
eltenéhen is, törvénytelenség, vagy jogtalanság kiiveLtcssék el. 

Ha valamely hatóság az őrspamncsnokságol a lün'('nyen 
alapuló utasitáson kivül eső, Yagy a7.7.al halár'o7.0tlan ellen
tétben álló s7.0lgálat teljesitésére hivrHÍ, fcl, - p, o. mllnká
soknak 1111 III lm kii7.heni feliigyeleli!I'e, helyi rcndészeli iigyek 
végrehajtására, elmebetegek kisérésére stb" ugy a s7.ahálY
ellenes felhívást, - vagy megkeresést az őI'spnranrsnokság, 
amennyiben az örskörletben lévő, a főszolgabirói jÚl'lis terü
letén kivül eső más hatóság adJa volna azt ki, az elöljáró 
szakaszparancsnoksághoz, - ha pedig a szolgabir(')i jál'íÍs lerii
letén lévő hatóság adta volna ki, - a járás föszolgabil'üjá
hoz megbirálás végett felterjesr,tenc1ő. 

l\Jielőtt azonban ezt az őr'sparancsnokság mcgl.cllné, fel
téve, hogy a szabályellenes felhivást, vagy m('gkere~ést kibo
csájtott hatóság a csendőr-őrsparancslloksággal ugyanazon 
helyen állomásozna, az eljtirrÍ,s egys7.eriisHése végeI l C?7.él
szedi, ha az örs parancsnok (ennek helyettese) a felhivást 
kiboesájtott hatósági közeget személyesen felkeresi ös öt a 
felhivásban, megkeresésben rejlö szabálytalnnságm figyelmez
teti és annak visszavonását kéri, - ha azonban, hntósúgi 
közeg a cséndőrség részéről felhozott érvek daczám a felhivás 
teljesítését továbbra is követelné, - az a fentebb ismertetett 
uton illetékes helyre terjesztetik fel. 

A járás fősr,olgabirója állal adott s7.ah:í.Iylnlan fplhidst 
II szakaszpal'allcsnoksághoz kell fell.er'jes7.leni. 

A felhivás teljesítése mindaddig, mig az illetékes helyen 
döntés nem történik, - felfüggeszLefik. 

Ugyanezen eljárás követtetik, ha az öl'sparancsnoks:ígnak, 
valamely Itiac10tt felhívás szahályelleneségél'e né7.ve I,él.elyei, 
vagy aggályai lennének, mely esethen a felhivást, a7. nggáh'ok 
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hejelentésével, ugyancsak a járási főszolgabirónak, illetve· 
szalmszparancsnokságnak terjeszti fel. 

Járőröknek Idadott szabályellenes, aggályos felhiváSok 
a7. őrsparancsnoksággal esetleg táviratilag, vagy 'távbesZélő. 
utján küzöltetnek, de oly felhívások, melyek'nyilvanvalóan és. 
vilúgosan a7. esldivel fogadott kötelesség, llz· állam· vagy a 
szolgálat érdekei ellen irányulna vagy a· büntető törvényben .. . 
tiltott cselekményt kövelelne,a járőr által sem teljesitendő, .. . 

A szalms7.parancsnokság,. vagy aszolgablrói hivatt!.l li . 
felhivás ördeméhen vagy maga határoz, vagy esetleg a fe1söbb,;; . 
ség halározatát kéri ki és a döntésről az őrsparancsnokságót 
mimlen esetben értesiti, egyben p~dig a felhivás teljesitését 
vagy elrendeli, vagy betiltja, utóbbi esetben a felhivó luttó~ 
súgot, a hetillást szükségessé tévŐ okok közlésével, ei'tesitk 
Magától érletődik, hogya hatarozathozatalnák jól inegfö~töIVit·. 
és siir.'lösen, a körülményekhez képest esetleg távbeszélő ütjll.ll, ' ., 
vagy táviratilag kc!l hozatni a és mindennemü, a felhívás heni 
teljesitéséből s7.árn'ifl7.ó hátrányok, vagy károkért a felelősséget 
fi7. illető pm'nncsnokság vagy hatóság viseli, - ámelyet a 
felhivás tpljcsitésél. illetőleg a döntés joga megil!et. 

Kivánatos, hogya közigatási hatóságok a csendőrséghek 
adandó felhivásokat a ."csendőrségi szolgálati utasitásbancr

. 

foglaltakkal összeegyeztessék, amellett még jól megfontolják : 
azt is, hogya csendőrség csekély létszámariál és a felü gye- ' . 
letére biwlt terület nagyságánál fogva, am ugy is tul lévén 
terheh'e szolgálatokkal, oly megbizásokkál. ne terheltessék,· 
mclyelmck teljesitésére esetleg más közegek is állánák Í'en- . 
delke7.ésére, miután a csekélyebb fontossagu felszólitott szöl.:. 
gálatok teljesítése folytán, a csendőrség· az annyira fontos 
kÖ7.bi7.lonsági szolgálattól elvonatik, aminek hátránya' aztán 
a közbi7.tollság terén válik érezhetővé. . 

(Csendörségi szervezeti ulasitás 6. §.) 
.' .... ~ .. ";") . - ." ~;j 

4. Kö'zsé.!Ji előljá1·ósá.!Jok tee1~dői a cse;ulőrsétjgei szemben.' 

A községi. előljáróságok sürgős esetbén, vagyis ha a 
késedelem veszélylyel jár, . minden járőrt, vagy a csendőr-· 
őrsökön heosztott csendört,· valamely határozottan kijelö.; 
lendő szolgrílati teendő végr.ehajtására, illetve segédletre fl 
poclig rendszerint inisban, .közvetleriiilis felhivni, illetőleg 
megl,eresni jogosultak. (Lásd L fejezet 2 .. B) pont.) 

A községi előljáróságqk ezen joga csak nyotnozási ügy" 
ben érvényesiiI, amennyiben a községi előljáróság, mint 
rendör i hatóság, egyes nyomozási ténykedések végzésére akár 
saját kC7.deményezéséből, akár illetékes helyről történt fel-
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hívásra jogosult lévén, a7, ezen eljllrllsa kö7,!Jen nelán sziik
séglendö segély megadásám a ('sendörséget megl{Cl'esheli. 
A községi előljáróságok igénybevételi joga azonban ('!"ak 
kivételes, mert nyomozások teljesitésére rendes köriilmények 
közt a s7,akértő csendőrség van hivatva. . 

A községi előljárósiig a kiizbi7,tonsllgra vonalko7,ó min
dennemü oly eseményt, amelyekben a csendőrség el.1:'ll'l1i 
köteles, tehát kÖ7,biztonsági zavarokat (hiíntény és vélségeket), 
elemi csapásokat, (tüzvészt, vizáradást,) a közhi7,tnns(tgl'ft 
nézve ves7,élyes elemeknek a községben vagy anllak hntlll'ilhnn 
való megjelenését, fegyveres csavargók, rahlúk, körüziilt 
egyének, czigányoknak felbuldmnllsál., a7, illetékes örspal'allf's
nokfiágga l azonnal 7ciizlik, még pedig a fontosn hb {~fi gyfll'S 
intézkedést igénylő eseleket siirgönyileg, Illvhcsz61ö vagy 
küldöncz utjlln, a kevésbé fontosakat pedig levélben. 

Ezen köl.elessége a községi elöljárósllgnak lI1agyar1Íwt1í.1 
találja azon köri.ilményben, hogy a csendörs(>gnek mindl'll, 
a felügyeleti körlet.ében előfordlllt és öt érdeklü eSell1éllyröl 
szabályszerii eljárás és inl.ézkedéslélel végetl, llldnllHi."!"al kell 
hirnia, megbizhat.ó értesülést pedig c lekinlnlhpll liihhnyil'n 
('snk a küzsegi előljárósllgolüól nyerhet, amelypk fl lIil'('I\01 
közvetlenül a7, érdekelt felektöl. kiHel szoros érinlkczé!"h!'1\ 
állanak, nyerik. 

Nem érintve azon kötelmeket, melyeln'e n6z\·0 a kiiz!"<"gi 
előljáróság a netán fel1álló rendeletek értelméhen kölclezye 
van, a közigatási hatóságok és a m. kir. biróságokkal szemben 
fl kÖ7,ségi előljáróság, ha· a községben vagy annak kültcl'ü
Jetén hiílllény vagy vétség fordlllt elü, elTöl II csendül'si-gel 
nyomban értesiti, egyben gondot (ordit (I1']'a, hn.rm a ('81'1/17-

őr8é,rl (birósági kikUldött) mcgél'ke.1:(i8r?(17 1Ilinr/rm, (Imi (( ht>ly-
8.1:1:1/.6n t·(1.n é8 a, M.nténynycl jis8zrf'ii.l7pésbcn (ill, lr-hrlrilcf! ,~dlto
zat!a1111l (entm·tassék. 

Erre lHil'oS vagy sértett s ·annak hozzátartozl'li a községi 
előljáróság állal figyelmezteInek és ha szükséges, fl helyszine, 
oda kirendelt községi kö7,cgek állal, elzáralile Halált okozolt 
cselekményeIméi a hullának változatlan állapotban yaló meg
őrzéséről és arról, hogy a hullát fl helyszinéröl senki el ne 
vigye, meg neéril1tse, helY7,etéhöl ki ne mózdifsa, esc!l('1! fl 

hllllának elsz:íllitásáról, ha azt a sziiksög IIgy kiiycleli, plsii 
sol'lwn a kÖ7,ség clöljárós((ga gondoskodik . 

. Ha a tettes személye kétségen kiviil áll, - főkép, ha 
annak megszökéséf.öl tartani lehet; - az illelőt. a községi 
elöljáróság elfoghatja, annak hizlos megörzéséröl gondoskodik, 
valamint arról is, hogya biínjelek el ne vitessenek. meg ne 
smnmisit.tcssenek, ki ne csel'óllcssenek, egyszóval a kiiz!"{'gi 

~.:: 

:1;[ 
, ' 
·'~t 

. ~ 

('Wlj1iró!"ág, ha a késedelemben veszély va,n-és a in. kir. csehd~ 
iirség nincs jelen s annyi idő sincs, hogy ez kellő. időben 
('rtesithclö I('gyen, a saJát kezdeményezéséből is téljesithet 
nyomozást. e7,enkivül akkor is, ha erre őt á kir. ügyészség, 
yizsg1iló, kiki.iJdött, vagy az illetékes . járMi' főszolgabiró . 
utasit ja. .. , , 

A községi előljáróságnak bünügyekben ·az: a fe1adata, . 
hogy a helyzetet a csendőrség megérkeztéig váltözathhiul 
fentartja; ha azonban veszély van fi késedelerriben;· ínirit.. 
rcncliiri ha lóság, a helyszini szemléröl jégyzököny~et vesz' teIr 
lanlllm l. sértettet jegyzőkönyvileg kihallgatja, elfogatást, ház· 
és személymotozást rendel el és foganatosit, egyszóval mind..: 
azon lcenr!őket vég7,i, melyeket a csendőrség teljesitene; há. 
a hely!"zinón jelen vdlnn. ... .. . 

A nyomozási Ugyeklől eltekintve, a községi előljái'6ságok 
a p.s('nclőrséget hivatalos eljál'ásukban hathatósan táinogátrii .. 
és nekik segélyükre lenni kötelezve vannaK:. ' .. 

A községi elöljáróságok cselédek elővezetésere á csend
Ül's('g'npk fclhh'ásokat nem adhatnak, miután a törvény
hal(·lSÚf.!oknak az 1876. évi XIII. törvényczikk 121. §-ában·· 
adaI! azon joga, mely szerint oly községekben, melyekben 
annak sziil\sége mutatkozik és a melyeknél a képesség is 
megvan. emlitett törvény 115. §. a) pontjában felsorolt ~lsö-· 
folm hatóságokat azon törvény alapján megillető hatáskÖi'nélt . 
egyes lü7,elesen megállapítandó rés7,eit, tehát - pl. a cselédék 
előY('7,etésél, szaMlyrendelet .állal a községi előljáróságokrá",· 
iIleh-e a községi birákra átruházhassa, meg nem érinti aZ. 
1881. évi ilL L-ez. 6.§-ában ldfejezésre juttatott azon 
lilalmlll, hogy a községi előljáróságok a csendőrségnek fel
hivfÍst nem adhatnak, mert a törvényhat(>ságok esétleges.· 
rell!lelkezése a törvényen alapuló tilalmat meg nem dönthetL 
A cselédek elövezelése tárgyában adandó felhivásra tehát. 
csakis a szolgabirói hivatal illetékes. 

6. Irásbeli érintkezés a csendő1'ség és ti hatóságok kó'zt •. , 

A hatóságok részéről a tiszti alosztályokhoz . "me!J~:
kere<;é8(:,k~ intéztetnel{, ezek pedig a megkereső hatóságokhoZ. . 
• érfr.Qifé.Qi'lc" -et és ., közlemények" -et küldenek. . . 

Az őrsparancsnokság a polgári hatóságokhoz közvetlentti 
csak lényvftzlalolmt és oly jelentéseket küld, melyekben 
valamely hatóságnak az általa kiadoLt felhivás folytán télje- .. 
sitell szolgúlfl:t eredménye foglaltatik, továbhá oly feljelenté
sekeL melyek 1cö7,biztorisági zavarokat, vagy biintetés alá eSQ . 
Illulaszlásolmt, kihágásokat, végUl oly veszélyes jelenségeket 

8 . 
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tárgyalnak, a melyelmek elhál'itására ah illető ható~:lgok 
kötelezettek. 

A polgári halóságokkal egyéb különleges és ronto~nhh 
ügyekben való levelezés az arra illetékes tis;r,ti alo~;r,IiÍ.I.\· 
r:észél'ől es;r,közöltetik,' ~ég akkor is, ha a hatós:ig efT{~lp 
ügyekben kö;r,vetlenül az őrsparancsnokRúgtól kiivctc]t volna 
jelentést. 

Ily esetekben' az őrsparn.ncsnoks:íg a felhiv:lsl a ~;r,akn<:;r,· 
parancsnokságnak jelentés mellett [ellerjcs;r,1.i és nwn jelen
tésben minda;r,t, a mi az ügyre vonn.l.ko;r,ik s anllnk ('I'fJcllllcIlPS 
elinLézésél'C befolyással .hirhat, feIsol'Oljn; a s;r,aka~7.pnr·aJws. 
nokság a megkeresést vagy saját hn.lnskiiréhen intó7.i PI. ynllV 
ha az hat.áskörét t.nllépné, véleményével ell:llm swl~:i.lnf·i 
uton oda jutt.atja, a hol ez érdemleges elinl.é;r,ésl'e ln lál. 

Külföldi hatóságoktól a esendőrséghez inLf!;r,PlI. Tllcg
keresések és felhivások teljesítése awk tal'lahn:í.I()1 rHgg. 
azonban ily, egyébként vajmi rit.kán előforduló iigyek el
intézésére csakis a t.is;r,ti aloshtályok vannak hivalm. 

A csendőrség és a polgári hal()ságok kö;r,t folY(l il':ísheli 
érintke;r,ésnél a szokásos Ildvariassági [onn:ik kiil('siil1ii~('11 
bet.ar.'l.andók. A csendol'ségr'e né;r,ve egyéhkónt a kn I !Ill ai ir:i1y
tan hat:í,ro;r,ványai irányadóak. 

Megjegyezt.elik, hogy a polgári hatóságokruik r1f~Tll :iIl 
jogukban a csendőrség eljárás:i.t hivatalos kindnlnynikhan 
kifogásolni, vagy azokban dOl'giló kifeje;r,éseket has7.!lúlni. 
mert ez minrlig az esetleges mlllas;r,tásl. vagy hib:í.I. clkiivplel.l. 
parancsnoks:í.g vagy s;r,emély felettes (lRrn.ncsnokSitg:í.t illl'li !llPg. 

A csenclűt'pal'ancsnokságok (s;r,cmélyek) ellen clkiin:~lell 
mindennem il viss;r,aélések vagy !l1nlas;r,I:í.sok lehi!. fl !.(~l1y:illnrl(~k 
kö;r,l'ésc !l1ellnl.!. 3.7. illetékes l.iszti par'ancslloks:í.gllak (s7.akns7.. 
szál'lly, ker'illet.) jelent.endő fel. 

II. FEJEZET, 

A csendőrség igénybevétele hatóságok részéről. 

A csendőrség közbi7.tonságra vonalkn{l() iigyckhcn a 
közigazgat:ísi hatóságok rendelkezése alatt állv:í.n, amk :lllal 
ily czélm első sorban igénybe vehelő. 

A közigazgat.ási hatóságokoll kivül még n. kövctkc;r,ö 
hatóságok v~l1Ctik a csendőrségel közvetlenül igénybe: 

a) a m, .kir. biróságok; 
ll) a kir. ügyészségek; 
c) ah országos fegyint.é;r,el.ek; 

"';Ü5_ 
, 

rl) n. keriileti börtönök; 
e) a kij;r,vetitö intézetek igazgatóságai; 
O ahatárvám - és 
.fl) a ves;r,leginlé7.eti hivatalok, még pedig oly esetben, < 

midön ~a.iát. őrkö;r,egeik szolgálatuk teljesitésére elégtelének 
yolniÍnal" . •. 

Egyéb polgári, pénzügyi, adó, posta, távirda és :Vastiti 
Ilivalalok, valamint más polgári hatóságok, bírósági végre
hajtók. valamint a lrö;r,s!$gielőljáróságok is a csendőrségriek' 
oly eselekhfm, melyek az öszolgáJati ténykedés~kkel közvet
lenül üss;r,cfi.iggésben állanak, szintén közvetlenül.' adhatnak 
f('lhivli~olml, illetve az őrsparancsnokságoL- sürgős esetben; ... 
a jÚl'ÖI't - vala;í,ely határozottan kijelölendő szolgálati; 
ténykcdé~re, melynek teljesitése hivatúsáb61 kifolyo köteles;; . 
sége, megkercshetik. (Lásd L fejezet 2. c) pont.) 

III. FEJEZET. 

Karhatalmi segédlet. 
1. Az i.'lPllybCl,élel illetékessp.ge és annak módozatai,. 

Karhalaimi segédlethez tartoznak: . 
rr) törYénysértök, nyomozottak és tnás. személyekÍiek 

l" l' l .. c oveze cse;' . .; " ' 
ll) valamely kijelölt személy ellen folytatott, vizsgá.lat 

kö\'ctke;r,téhen teljesitett nyomohást illetőleg, a vizsgálat folya
JlIán szül\ségf!ssé váll hivatalos ténykedésnél, (pl. tanúIr ki-
del'ilésc, lHí;r,rnotozás végrehajtása stb.) való segélykezés; . 

(') a kö;r,igahgatási, vagy egyéb nyilvános hatóságok;~ 
rés;r,él'öl kiadolt ulasitások végrehajtása, vagyl3l1enszegülők'" 
irá.nyában hivatalos intézl{edések foganatositása, pl. emberek; . 
vagy üllatok közt fellépett járványos betegség~k méggátlása . 
czéljából kibocsájtott hatósági rendelkezések végrehájtá,sá;· Ii:·. ' 
lóállomány összeirásánál, állami és. lcOzségi adók végrehfljtá-: . 
l"ánál, birósági végrehajlásolmál,. közmunkához kireniielések", 
nél yaló segélykezés; . . . 

if) küzl"égi rendészeti ügyekben adott segélyJiyUjtas. : 
(CsPlldlirst;gi illelékszabályok 108. '§.) . 

A karhatalmi segédlet· kirendelése· iraIiti.rnegkef«~~ések 
a csendörkeriileti paranésnoksághöz intézendők. . 

A c~endőrségTiek <nagyobb számban; mint. katonai kár- .' 
hatalom alkalma;r,úsiÍra né;r,ve a m; kIr: honvédelmi minisz
ternek, lSnfi. évi oklóber hó 13~án 6707/ eIn. szám alatt kelt 
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körrendelelével (lásd "Rendeleti Közlöny" szaMlYl'cndclcl.rk, 
1896. évi 3&. szám) kiadotL ., Utasítás" határozvcínyai irány
adóak, amelyet teljtarLalmulag alábbiakban közlünk. 

6707. ein. 1896. számhoz.' 

Utnsitás 
a magyar korona országaiban a közös hadseregbeli vagy 
honvéd Imrhatalomnak igénybevétele ntkaltnával a köz

hatóságok részéről követendő eljárásra nézve. 

1. A karhatalom czélja. 

A közhatóságokat támogatni, hogy ezáltal azok liirrényes intéz
kedéseik és hivatalos iigyködéseik alkalmával valamely erőszakos ellrnl
állás leküzdésére a szükséges anyagi erőre lámv.szlwdhassanak. 

2. Jogosultság a karhatalom igénybe vételére általában. 

A hatóságok csak azon eselllfm yannak jogositnl Imtnnai (közii!'
hadseregheli vagy honvéd) karhatalmat igpnyhe H'Ilni, Im a l'0lililmi 
hatósftgok rendelkezésére ólhí fcgynm's kiizhi7.lonsftgi l,ii7.rgf'k a rp,,,1 
fentarIÍl~!Íra. vagy helyreálliLftsára ncm pI{·g!'égf'!'f~l\. 

Kisehb terjedelm!i kih:ígnsoknúl a esclIfWT!'lí'gnek irlf'jpkor:\n \'aló 
igénybevétele vagy az izgatók és rrmr1hontr'lk ellf'n ya ló tiirvényps I'ljó rfts 
inkábh fog czélhoz vezetni, mint erős ImrhalaImi segf~fllet allmlllla7.ft~a, 

ITa azonban a nyilvános rend és béke fokozott mén'hen \'es7.é
lye7.telnék és annak fenlarlására a renrlelkrzésre álló c~enflllr5Pg rlpg
lelennek hizonyulna, akkor a hel!\gymÍllÍ5zLcrnél nagyohh eSP.l1fiíjr~pgi 
karhaJalom összpontosítása kérelmczendö és csak akkor. ha mindewn 
eszközök elégteleneknek bizonyulnának, vehető katonai (kiiziis hadsereg
beli vagy honvéd) karhatalom igénybe. 

E mellett egyrészt szem előtt tartanrlú, hogy ott, hol renflzavarn
sok, vagy törvényszegés ck esheWségeivel sziimolni kell, épen a katnn!li 
karhalalom van hivatva kellő erőben való fellépése iiltal a kiizrrndct rós 
közcsendet biztositani és a fégy,'eres crlíszak tényleges nlkallllaz:i5:'trn 
való szii\cségességnek elejét venni, ugy másrés7.t, hogy ott, hol ily felté
telezéshez. elegendő ok nincsen, a katonai karhatalom llltlllén-ii ig!;nyhr.
vétele könnyen az erőszakoskodás színében tiinik elö. 

3. Hatóságok, melyek a karhatalom igénybe véte1ére jogositva 
vannak. 

A) Ha a késedelem veszélylyrl nem jnr, ilIelölrg ha a knrhalalolll 
kirendelésének sziiksége előre lálható, ez esetben a knrhatnlolll ldrenrle
tése csakis a 111. kir. beliigyininiszter (Horvftt-S7.lnvonorsznghnn az or~7.:Í,
gos kormány) utján tört.énhetik, ki a Imrhatalom kirenrleléspl az illf'W 
hadtestparancsnokság ulján eszközli. 

Ily esetben a. kövelkező hatóságok vagy hal6sági kii7.Cgr!k vannnk 
följogositm közvetlenUl a magyar királyi beliigyminiszterhrz (honát
szlavonországos kormányhoz) fordulni és pedig: 

I. 11fagyar01'szrígbcU!. 
a) Minden magyar kir. miniszler; 
b) a kir. föiigyészségck és fl. kir. ügyészségek vezelIii : 
r.) a kir. Wrvényszél;ck n'zclöi; 
d) fl. kir. járásbirfÍságok \'ezetlií; 

,~: . 

v 

..... : 
. . .' .: 

c) a finmr.i kormányzó;, . ... ,. ' 
f) az ors7.ággynlési képviselöválasztási elnök a képViselöválaszf.ás 

alkalmával: ' 
g) ll' megyei alispánok vagy azok helyettesei; 
ll) a m. kir. csendőrparanesnokok; , , , 
í) a fú- és székvárosi államrendőtség fökapitányá vagy e~ek 

hclyrllese ; '. '. ,; 
j) a liirvényhatósági joggal felruMzott vArosok polgármesterei 

"ngy nwk hf'lyrttesei; , 
k) a kir, posta- és távirdaigazgatóságok vezetöi; 
l} a kir. pémllgyigazgatóságok vez()tőí; '. 
m) a Idr. dohánygyárak igazgatói vagy azok helyettesei.' : 

.;.,.". 

II. Horvát- és Sztdvonorili6gban, ' 
11) A megyei alispánok vagy azoknak heÍyettesei j ,'l' •. ' 

o) Zágráb, Eszék, Varasd és Zimony szab. kir. városok ,polgá!- ' 
mrslerei, esetleg ezeknek helyettesei, a többi vl1tosok polgárfuesterei, 
csetlrg r7.eknek helyettesei pedig az illetö megyei alispMok 'vagy ézek 
hf'lyrttesei 11tján; .' , ' 

]1} azon közegek, kikre esetleg a Horvát-SzlavonországoK vfu'tisi 
k1i7.spgr.inek szerve7.etéről s7.óló 1895. évi junius hó 21"én kelt, törvény 
1:!,k ~-a rtlnpján (lZ egyes városokhan a horv. szlav. kir. orsz .. kormány 
ré!'7.érlil a f('ndllr!'ég il!a7,gal{l!:;a hiz\'á lesz j ,: ' 

lJ) a kp[t\'Íselllválas7.tás elnöke; , 
1-) a 111, kir. horv.'szlav. 'csendőrSég parancsnoka j 
sj a kir. Hin'ényszékek vezetöi; , 
t) a kir. államUgyés7.ségek vezetöi; 
11.) a kir. járásbiróságok vezetöi; ,". 
v) a m. kir. pénzligyi iga7.gatóságok vezetői;-
:r) a zógráhi m. kir. posta és távirda igazgat6ságvezetöje; 
yJ a m. kir. dohánygyárak igazgatói ~s azok helyét~esei. . . 

B) Ha a késedelemveszélylyel jár, akkor it tÖrvenyéi( 'té'nd és 
hiztonság fenLartása yagy helyreállit(lsa czéljából a következö közhatósá
gok vagy közhatósági közegek fel vannak jogositva iL karhatalom kiren
deléseérl a helyhen lélezö 'ragy legközelebb fekvö helyörség paranesnoká
hoz közvetlenül fordulni és pedig: . , .' 

I. Magyarorszagban. 

a) Minden magyar'kirá.lyi mlnistter; . , '.,. " ' ::, "," 
b) a kir. föügyészségek és a kir. i.igyészségek vezetöi; .! 

ej a kir. törvényszékek vezetöi; .". 
ri) a kir. járásbiróságok vezetői;' ", 
ej a kir. törvényszékek vizsgálóbirája és erinek tényleg iniiködö 

Ilclyellesc, továbbá a kir. járásbiróságoknak nyomozást vagy viz~gátatot 
leljesítő 11irÍli j . , ,. ..' 

f) az országos fegyintézeteknek, a kerületi börtöhnek, ' a kit. köz
v['tilli intpzeleknek és a gyUjtö fogházaknak igazgatói, esetleg ezeknek 
hrlveltesei j 

. g) a fiumei kormányzó j". ,..., , 
II) a választási elnök az országgytilési képviselő 'válasitáS alkal-

mával; .. '. ,'. 
i) a megyei alispánok vagy azok helyettesei; . , , ", 
jI a föszolgabirák vagy ezeket helyettesitő. szolgabirákj " •. . 
k) a kÖ7.ségi hirák vagy helyeHeseik, a községi jegyzővel, illetőleg' 

kiirjf'gyzök rgyiiltesen; 

~. 



118 

l) a m. kir. csenrlűrparancRnoksn!;ok, valamint a sz:írnypararH'R
nokságok cselHlürliszljei, nemkülönben sziikség esclén lIliTIflen szolg:í. 
lalban levő csendör ; 

m) a m- és széln'árosi állalllrenrliírség flllmpif.ánya Yagy ennek 
helyeUese; 

n) a törvényhalósági joggal fplnth:izolt, yalaminl a rrnclczet.1 ta
nácsu v:írosok polgármesleréi vagy azok helyettesei: 

o) az 1874. XX. liirvényczikk alapj:in kiknlrHill korlll:ínyhi7.to~()k, 
és az 1885. évi X,'<III. liirvényczikk 1153. Rzal\1l~za nlnpján kirrndplt :ír
védelmi miniszf.eri biztosok; 

]l} a kir. postn- és távinlnigazgnl.óR{tgo!t vezetiii : 
lJ} a veszlegintézelek ignzgnlói és nzok helyeLtesei ; 
1) a kir. pénziip,-yi igazgalós:ígok "ezelili, lo\"1Íhh{1 a lll. kir. pi'll7.-

ilgyiírségi kiizJ10nli rlífeliigyelők és fdilgyrllik; 
R) V:illl- és pónziigyöri feliigyelíík; 
t) 11 pénzügyőri főbiztosok és biztosok; 
:1:) pénzügyőri szakaszparancsnolwk, ez ulóbhiak nzonhan csak 

szolgáln tuk teljesítése k/izben ; 
y) az országos közintézetek, miilárlntok és muzf'umok ignzl!at6i 

vagy nzok helyellesei ; 
z) a m. kir. doh:ínygyárak igazgal6i ,'ngy nwk hrlydle~p.i. 

JI. Hon.·át- é.~ 8zlrr1'n11 I)1'Rzrf!lbn 11. 

n.) A hornU-szlnvon orRz:ígos korm,íny; 
b} a megyei nlispánok vagy ezeknek helyf'llesp.i: 
ej Zágráb, Eszék, Vnrasrl és Zilllony szab. kir. \"1Íro~flk poIgúr

mesterei, esetleg ezeknek helyettesei, a többi yárosok pnlg:innr~teí·pi. 
esetleg ezeknek helyettesei pedig az illeti) megyei alispán ok Higy ezpk 
helyettesei ut já n ; 

d} azon közegek, kikre a Horvát-Szhn-on orsz:ígnk "ár(l~i kiiz
ségeinelí: szervezetéről szóló 1895. éd jnnins hó 21-6n kell Hin-ény 
124. §-a nlapjáll az egyes városokban a hon-.-szla,-. kir. orszftgns kor
mány 1'ÓRzéről eset.1eg a rendIIrség igazgatása bizm I(>sz : 

e) a j:írási Jmtós:ígok vezellH; 
t) a válaszló-hizottság elnöke képdseliidla!'z!ás alknlm:í,-al: 
g) fl, m_ kir. horv.-szlav. csC'ndiirség paranr'snokn, "nlarnint a 

szárnyparnncsnokságok csendőr!iszljr!i, nemkiilönben sziil;~pg esel('brll 
minden szolgálatban álló csenrlőr: 

h) a vesz~egzári hizoUság ·elnöke ; 
i) n. kir. lilrvényszékek \'ezeWi ; 
k} a kir. állnmi iigyészségek 'vezet<1i ; 
l) a. kir. járáshiróságok veze Illi : 
m) a kir. pénziigyigazgatóságok vrzelili és a m. ldr. pénziigyllrs';gi 

központi föfeliigyeliík és felügyelők; 
n) a ldr- pónzügyőrségi felügyelliségek; 
o) az lj, 1), s) és t) beliik n1:ltt felemlitelt kiizegrk: 
p} 11z országos fegyházak igazgalúi. vagy e7.pknrk h('lye!lespj: 
q) a z:ígráhi kir. posta- és távirdaigazgnf.ós:\g "czcWje: 
1) az országos kiizintézetek, miilárlatnk és mllzcllmok igazgatói 

vagy azok helyettesei; 
s) az 1885. évi XXIII. törvényczikk 153. szalmsza alal'j:ín kirendelt 

árvédeimi miniszteri hiztosok. 
t) a királyi dohánygyárak igazgatói vagy azok helyettesei. 
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4. Az igénybevétel módja .. 
Siiq!,iS c"etpk kh-élelé,·el a karhalalom igénybevételére vonatkozó 

l/Ii1ll1r71 IlH'gkrrl'sés inisban kell, hogy történjék és minden alkalommal 
a k(i\-rlkC'zii arlalokat kell tarlallllaznia: 

a) rt km'hrrlltlom czélját, az általános helyzet feltüntetése és a 
hekiiyrlhzelt vagy c1örclálhatólng elöfordulható ellenszegülések meg
jelnl{'se mellr!l: 

7,) (/zml hi"alaloR 'dize.get, a kivel a karhatalom parancsnoka annak' 
nlkalmaz;ís;íl illPIlIleg érintkezéshe lépni tartozik, . 

ej hogy az igénybevélel elöreláthafólag mely idöre fog kiterjesz
kerIni i·~ r~pl1f'g 

rT) hOl!y f'llírclftlhatólng szlikséges lesz-e a karhalalom alkalmazási 
helyr'nrk kiirnyi'kére killiinihnénycket kikllldeni. . 

Az n) és esetleg d) alatt TTIegnevezeU adatok lelkiismeretes körül
irá~a {tltal akarhalalom kiállitására hivatolt katonai párancsnokságoknak 
- a kiknek a karhatalom erejének, összeállifásának és alakitásának 
mrghatároz:í!ia knlnn kötelességeit képezi - lehetővé tétetik, a szük
séges f'ről a helyi yiszonyoknnk megfelelően meghatározni. 

A frntirk filryelemhe vélele mellett kiállitott megkeresések kar
halalrnak kirenrlelé!'e iránt, ezen ulasitás a. pontja értelmében rendes 
vi~7.0nyok kii7.iift ch·ile." a m. kir. bcliigyministerhez (horvát-szlavon 
kllrm;ínyhnzl nq!;)" prdig sürgős eselekben Tcit'étele.~cn a legközelebb 
fph'l kiizii~ harlserpgheli v~gy hom-éd helyőrség parancsnokához. inté
z1'11I1I1k. 

Mint ilyr-n, a közös hadsereg helyőrségeiben a "katonai állomás
paranr~nnk·, a honvéd hclyőrségekhen a "honvéd állomásparancsnok" 
éi" ,-rgyrs hplyllrs('ghen, a hol t. i. ugy közös hadseregbeli, mint honvéd
c~apalnk vnnnnk ri helyezve, az nállomásparancsnok" működik. 

5. A kirendelésre jogositott parancsnokságok. 

A karhntalom rendszerint a közös hadsereg (esetleg hadUmge
részrt) n;S7.I~rül a/latik. Annak kirendelése iránt a 3. A) pont értelmében 
ph-ilr'g n heliigyminister, illetve a Honát-Szlavonországokban a horvát
szlanm-rlnlmát kir. országos kormány megkeresésére az illető hadtest
parancsnokság intézkedik. 

A 111. kir. honvérlség karhatalmat csak azon esetben 'állit ki, ha 
helyhrn Vllgy közelben közös hadseregbeli csapat épen .nem, vagy csak 
cléglf'lrn errlhen áll rendelkezésre és ha elegendő létszámmal bir. .' 

A homédségi karhatalom kirendelése iránt elvileg a belügy
minigter. ilIf'l\-e Hon-át-Szlavonországokban a horvál-szlavon-dalmát kir. 
országos kormány megkeresésére a honvédelmi minister intézkedik. 

A karlwlalom kirendelése az állomás szolgálati körletében vegyes 
IH'lylír~r;gh{'n az állornásparancsnoknak tisztán közös hadseregheli hely
lirspghf'n a f'S. ('R kir. kalonai, tiszlán honvéd helyőrségben a m. kir. 
hOll\"('rl iillomásparancsnokságliak, mindig jogálmn áll; a szolgálati kör
leten kh-ül azonhnn esnk akkor, ha ez által a helyőrség aggasztólag nem 
gycngitletik ps ahhoz felsőbb hatóságálól fUggő különös menetinliízkedések 
szükségessé nem válnak. 

Sürgős eselekben a kirendelést kérő közigazg1l:tási tisztviselő es 
rpnd<1r thiztonsági) közeg alapos indokolása mellett, a csapat Oaktanya) 
paraneslloknnk, a laktanya és helyőrségi ügy~leti tisztnek és napos tábor
noknak (tiirzglisztnek) is jogában áll, bogy az állomáshelyen a neki alá
rendelt ké!'ziiltségckhm s;lját felelősségére kilrha talmat hlrendeljen. 
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6. A karhatalom alkalmazása. 

A karhatalom alkahnazásánál eh-iH szolgál, hogya csapatnak azon 
közegek hivatalos ügyködés ében, melyekhez ki mn rendeh'e, küz'-e!lcniil 
részt venni soha sem szabad, hanem az csakis arra nil hiyah-a, hogy 
azokat oltahnazza és rendellce7.éseilmek a sziihégcs nyomatékot mpgnrlja. 

Ehhez képest a csapat vngr egyes fngjai rf'IHWri lénykerlésf'kre 
sennni s7.in alatt sem alkalmazhatúk ,)s a renrlészcti szolgálat teljesitpRfol'f' 
közhalósági, esenrlilrségi és rendöri kii7.egek, nlg)" cwk elégtelf'n~"gf' 
esetén megfeleW minlísiillséggel hiró 11l1t.(,RÍ1gi R7.PllIéIYf'k, yngy e!!é~zf'n 
kivételesen más, a karhatalom igénybevéteh;rc jogositott hnlflRngi kilzrg 
által kirendelt részrehajlatlan bizalmi fórfiak nmflplke7.foHc ;illjnrwk. 

Karhatalmi kii1ünitmények l17. alkalllll17.ás Iwlyr>inek kiirnyék6re 
csak az eselben l,üldhetok ki, ha ez által a karhatl1lolll felarll1lának tel
jesitése nem veszélyeztetik. 

Kisebb erejii Imrhatalmi segédletek részérül ennélfognI kikiiliini
tések csak kedvezŐ körülmények köziill renrlelhetiik ld, lIlelr 111knlollllllal 
mindig szem előtt tartandó, hogya karhatnlolll paranf'snokn ff'lelriR az 
iránt, hogya lmrhntalom felarlatánnk "ikeres megohlá;:Ílra f'lf'g 1'1'11" Pg 
hogy It fegy"er hecsiilelének megóvósa minden kiirillnu;nypk kiiziilt hi7.
tosilva legyen. 

Ennélfog,'a akarhatalmi segédlcteknf'k apró osztngokra yahi gZf't
osztása és allmlmazása leheLIlIeg elkeriilr.nnií. 

7. Rendelkezési jog. 

A karhalalomm kirendelt. csapatokkal cRaki~ a karha!;t1nlTl paranr',
noka rennelkezik, aki a karhat.alom igény!Je\-élelén,;lllIr.gjelütt ez,;1 (4. fil 
pont) elérésére az igénybevétel nél mpgjeliilt (politikai) hinlalns kii7.eg
gel (4. b) ponl) lehetlíleg egyetértőleg n. s7.ükséges renrl"zah1ilyokat foga
natosilani tnrlozik. 

A lt11rhatalOI11 parancsnoka a7. eliíhhi ll. pontban mf'gnf'\'rzell (Joli
t.ilmi, hivatalos, biztonsngi slb. küzegcket a I,arlwlalorn igr"nyhc,-,;t"lr\n,;1 
mcgjeliill c7.él elérésére lámogalni és a s7.ükséges IchellispglH'z kr'pf';:t 
megfqlelö ferlezelt.el is ellátni fnrtozik. 

Ha felkelési mozgalom elfojtósflnt fegyw'res erü~zak lr"nylrgf'g 
allmlma7.ása nílik s7.!ikségessé, akkor a hatósngok és nznk kii7.f'gf'Í a 
csnpaloldml "aló rrmdelkezésre semrninelllfl hf'folyásf nf'1ll gyakorolhat
nak, hanem a. katonai parancsnok esupnn katonai s7.elTlponthríl kHl1flnl"a 
inlézkedik a csapalokImI. 

8. A fegyveres erőszak alkalmazása. 

A fegyveres erőszak a következő esetekben alknlrnaztntik: 
a.j zavargás oknál és lázongó mozgalrnakn:í.1 a felhatalllla7.ol1 köz

igazgatási tis7.!.viselő halározolt és indokolt. kérelmére nkkor, ha a III eg
eliíző felhivások a tiirvényes állapot hclyrenllibísára crerlrnfonytf'If'llek 
maradlak ÓS a Idrendelt. csapatok parancsnoka ily közbelépr'!s sziiks(;ges 
voltáni! meg van gyiízöfh'e; 

b) ha valmnely csapat lelllegesen hántalmaztalik, vagy feg)'\"crrl'l 
megtámarHatik; hasonlóan, ha a tömeg fr.gy\-erekkel, vng)" el!yéh, f'r(;
szakra \'aló eszközökkel, ellenséges szándékImi nyomni a (';:apa!. f'1Ir.1l é~ 
altól lehel tartani, hogy ez állal a csapntl?k mlikiir!ő képessége lllf'gaka
d:í.lyoztatnék, vagy tnlságosan korlátozt.atnélc 

A fegFer használalkor n. gyalogság s7.uronytámadása, '-agy a 
lovass:íg rohanm elöl.l leheliíleg a "roham" jel, tiizelés eWIl nz .arl'z
il'állyhúl takarodás" jel fm-atik. 
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9. Különös határozványok a képviselövalaéztásoknal alkálnííi
zandó karhatalJnisegédletekre n~zve. 

fl) A kr'pvisclöválasztósok alkalmával a karhatalom elvileg a 3. 
A I ponl r'rtplm~h('n veen!lr) igénybe; ha azonban a kirendelt karhatalom 
a remi fenlarlására elégségesnek nem látszik, akkor kivételesen a 3. B) 
ponlhnn leirt eljárás is alkalmazható. 

ll) \,álagztiisok nllmllllávnl ugy a karhatalmak igénybevételére 
h-alnminl azoknak nlkrtlml17.iisóra nézve azon alapelv kell, hogy mérvadó 
f' gyen, hogy a d lasztás megejtése általában és a választói jog korlátlan 
gynkorl:íRa minrlcn választó számára lehetövé tétessék. , 

A knrhntnlomnnk pártczélok érdekében bármely irányba vató latba, 
velése (;s ,'rn"nYf'ililése nem egyezik a fegyveres erö hivatás.ával és 
lekinlélyévrl, miért is meg nem engedhetö. 

A szánrlékolt rendszabályok lehetőleg egyszerliek legyenek és 
min!l"n tnls7.Ígor mellőzésé"el, á közforgnlom követelményeirtek lelJ,et6 
figyelemhe vétele mellett az elöbb emlitett alapelv által vezéreltessenek. 

(') 1\7.0n cziolhól"hogy a katonai hatóságoknak a karhatalom ere- . 
j';n('k mc!!hntározására lámpontok nynjfas5nnak, a karhatalom igénybe
vétele, olt, a hol a7.l a kilrUimények' megengedik, egy helyrajzi terv 
alnpján f'szkii7.lrnrlll, melyen a választási hely, valamint az oda vezeti> 
';5 elz:irnn,lr'. ulc7.:lk Rth_, slb. felliintetve legyenek. 

dl Kiizlekerlési \'onalak, ntczák, terek elzárására, a válasitási hely 
hiztosit:íf':'tra sth. netán felállilandó katonai őrvonalák mellé mindig kellö 
R7.:lmhl1n hntfl;:ógi, cSf'ndőrségi, vngy rendőri közegek adandók, kik a 
rend felltl1rl:l;::lra mf'gkh-ántató cselekvő szolgálatot, u. m. a közlekedö 
s7.emr'h-ek é!' kocsik sth. ellenörzésérI', feltarlóztatására, továbbá netán 
etlifordilló rcndháhorittísoknál a letartózlatásra vonatkozó ténykedéseket 
végzik. . 

- E7.rn kiizf'gf'k a karhatalom parancsnokának a választást megelőzŐ 
napon mrgllevrzrllr\(;k é~ a választás napján klilső jelvénynyellátandók 
el, ho!!)" a karhalaimat képező csapatok egyes csoportjainak parancsnokai 
á IIn I fl'lisnwrhe(ljk legyenek. 

10. A karhatalom csapatainak élelmezése és elhelyezése. 

A karhatalolllnnk n helyőrségen kiv{i\ való élelmezésére és el
helyezésére nézve a beszállásolási lörycny határozványai mérvadók. 

~Iinthogy nzonhan a karhatalom czéljá\"al a legtöbb esetben ös szé . 
nf'm rgyP7.tethelö, hogy a karhatal()m gyanánt alkalmazott.csapatok ~ávol 
el;:Zl>n-l1 s7.ftllásoltl1ssanak el, ennélfog'-a a helyi hatóságok gondoskodni 
tnrto7.l1ak, hogy a csapatok lehetőleg, egyesítve nagyobb épiiletekben 
(iskolók sth.) helyeztessenck eL 

Ennek lIlcgfelelöen lesz az élelmezés is nlndezendö. 

.T('g!lzef. Kliziishanseregbeli, vagy honvéde~apatoknak és csendőr 
s';gnek karhatalmi kii7.iis alknlmaztalásakor a csapat feletti parancsnok
sflg csak nz itIe!ii csapat (osztag) parancsnokát illeti meg és a es'endőr 
ti!'zl nill~;:f'n hh-nlva a karhatalmi csapatok aJlmlmaitatására befolyást 
gyakorolni, - lIlÍlsfelöl a7.0nban a csendőrség ily esetben nem áll a 
katonai brhatalom pnranesnoksága alatt, hanem áz 1881. évi lll .. t. ez. 
8. ~., todhhá a csendörségi szen'ezetí utasitás 24., 30., 32., 74 .. és 
7fi. ~~-ai prlchnéhen - elvileg az ilyenkor közbenjáró közigazgatási, eset-· 
If'g hirl>sógi hh-ntalnoknak rendelkezésére. (1883. január 17-én 7379/1. 
sz:ím aint! kf'1l hom-é,lelmi miniszteri ki.irrendelel, Rendeleti Közlöny 
l~B:t tt,. :L sz:hn.) 

., 
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2. Km'hatalmi sr,rJridlet kó'ltsrgei. 

Akarhatalmi segédleti illetékek: 
a.) az utazási költ.ségek; 
b) a minden 24 órai szolgálat ufrín iIlelékes {)Ikf'zési 

pótlékok (hadapród, tiszthelyet.tef, örmcster és Öl'svczcli) Illán 
50 kr., csendőr és próba csendőr lllán 40 kr.) 

Az étkezési póUék GO"/o-ig felemclhelö, ha a lcgónység 
igen fárasztó szolgálatokat végez és ennek következtében 
élelmezése is dnígább. -

Itynemü felemelésekre azonban a beliigyminiszter enge
délye szükséges. 

e) az ideiglenes beszálhtsolásból, mihelyt alTa szükség 
van. (Lásd: Elszállásolás). 

JIa a karhatalmi segélyszolgálat - 1.Hír felsz{J]itlls fnly
tán - a közhiztonság, csend és rend fenfar·t:'tsa él'rlrkéhf'1l tf'ljf'
sif.lefik, akkol' a felmerülő kiilLségek a ('semJöI's{'gi jnvndnlllla
zás!Jól fcdczf.ef.nek. 

Ha valamely felhivás folytán teljesitendő szolg:ílat, I'cn
des szolgálattal egybekőtött.en végeztetik, a felmf'l'ülő küllsé
gek (étkezési póUék) szintén a csendörségi javnclnlmazúsllcl'
helik és csak az esetben téritenclők meg, ha az :íllnmástfjl 
24 óráig való távollét kizárólag a felszólilás folytáni szolg:í1at
teljesités állal okoztatott. 

Oly költségek, melyek nem a csendörségi javarlalmazás 
lerhél'e esnek, a helügyi tárczából elölegeztelnck. azonban a 
kel'ii1eti pal'allcsnokság a felmeriilt költséget a felhi\"() hntó
ság tól hehajtja, illetve annak megfériféséf. kéri, moly f1zlfm a 
saját hatásköl'ében a költségek fedezelérül gondoskodik. 

3. Se.gérUet a dÓFé,fJ,'ehajtásokllril, 

Adóvégl'ehajtásoknál csenclől'ségi segédlet. csak akkor 
vehető -igénybe, ha teUleges ellenszegülés fordult elő, vagy 
ettől, nyomós adatok alapján, indokoJtnn tartani lehet. 

A csendőrnek ilyalkalomkol' más dolga nincs, mint 
alTa iigyelni, hogy a végrehajtó teendöit fennakadás nölkü[ 
végezhesse. 

Minthogy végl'EJhajlások alkalmáyal fnrcllllnnk clö leg
többször ellenszegülések, - a járől'1lek ilynemii szolgálatoli:
nál különös higgadtság, nyugodtság és tapinl.atos eljiirás 
ajánlatos. 

A végl'ehajtást szenveclő inséges helyzetében töbhnyil'e 
el van kesel'e(lve és csekóly ok is clegendö, hogy az elkcsl're
dett egyén el'őszakossllgra vetemedjék. 

. 1,-: ::". 
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Az indulal. kitörését .tapintatos módon meg kell akadá
lyozni tudni és az eljáró csendőr ne türje, hogy bárki részé
ről a végrehajtllst szenvedő kigunyoHassék, vagy vele szem
ben dnryaság és sértés elkÖveUessék. 

Viszont azonban a esendől' ne türje, hogy a végrehajtást 
szenvedő avégrehajtót foglalásában bármi módon is meg
alwdúlyozza, vagy ellene erőszakot használjon. 

V égsö esetben, t. i. tettleges ellenszegülés esetéri, a fegy
ver is használható, 

4. Segédlet jó'vedéki tÓ'1'vények végrehajtásánál. . 

A fentirt esetben a' esendőrségcsak akkor jár el, ha 
teUleges ellenszegülés történt és teendője abban áll; hogy a 
hatósági közegek személyét erőszakoi>kodás elle ri ' inegvédje; 
hogy f1zok leendőiket fcnnalwdásnélkül teljesíthessék, 

. '.~ ... :' i~: './. :'.;:' '. ':' 

Pönziig-yöri közegeknek egyel1l'ul1a és fegyverzet által' 
fclisllIcl'helőlmck kell lenni, ha pedig szolgálatukat polgári 
ruhában tcljesitik, ezt igazolniok kell. 

IV. FEJEZET. 

A csendörség területi hatásköre és viszonyá 
a rendörséghez. ' 

1. Területi illetékess~q. 

A közbiztonsági szolgálat ellátására, tehát az ezzel Járó 
nyomozó cselekmények teljesitésére is, Budapest székesfövá
rosnak és a törvényhatósági joggal felruházott városoknak bel 
és kiil tel'ületét kivéve, Magyarország egész területén, az 188l. 
évi III-ik és az 1882, évi X. L-czikkek értelmében, a m. kir. 
csendőrség van hivalva, (Lásd I, rész, II. fejezet, 8. pont.) 

Rendezett tanácsu vál'osok kül és belterületén azonban 
a biillii,'lyi 1/yomozás 1'endsze1'inti teljesítése a városi rendői'
hatósügoL és ennek közegeít illeti meg. (Lásd biinperrend
tartás: 18!JG. évi Xx,\.I1I. L-ez. 85, §.) 

A csen(lőrség tehát rendezelt lanácsu városokban csakis akkor 
végez nyomozó ténykedést ha az illetö városnak nem votna szervezett 
rendörsége, de ezen jfleiglenes átmeneti állapót is csak addig tart, mig 
ezen városokban a rendőrség országs:!;erte nem .szerveztetik. 
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2, A csendö1's~q eljá1'ása a fő 68 Szé!r.n(1'OS, a tiin'';nyhf1fósá.qi 
,io,q,qal felndIázott és 1'endezett iallácsu vrimsok, 1:alaminl hlr,qcn 

szolgabi1'ói .iárás fen'ilelhl, 

.4) T ö r v é n y h a t ó s á g o k t e r ii l e I é n e lj fi r 1Í !". 

Mint azt ezen míí első részében máI' ismel'tcltiik, n fő
és székváros, valamint. a törvényhalósági joggal fell'lih:ízoU 
v1Írosok területe, az 1881. évi III. Liirvónyezikk 2. és 3. *~ ai 
alapjún, a csendőrség mí:kiidése alól ki vnnnnk \'éve, ezen 
teriileteken tehát a csendőrség iinilllónn nelll lóphrt fel. 

Kivétel!. képez, ha a törvénysértő a fentirt VÚl'Osok Ierii
letén leUen ére tik, mint hatóságilag körözött egYr'n a járőr 
által felismertetik, vagy ha a Wrvénysérfö a c!"endörség mii
ködési körletében elkövetett biincs~lekmény minll ü1dö7,teIYén, 
a törvényhatósági joggal felruhúzott város tel'iilrtól'e lép és 
üldözés közben fogatik el. 

t\z elfogott személyek, az öl'izethe veU hiinjelcldccl és 
egyéb tárgyakkal is, rendőrlmpitányságnak ndatnak ál. 

A csendőrség továbbá nemcsak jogositva, hanem köte
lezve is van, az általuk észlelt büntetendő cselekrnr'!nyek \'ég
hezvileJét, folytatását, vagy isméUését Tllegakndfilyo7.lli és a 
személy, vagy vagyonhiztonságot közvetlenii! fenyegető ve
szélyekkel szemben a csendőrségi sznhályokhan ('Wirt módon 
eJjál'11i, de tartoznak észleleteiln'ől és esetleg tett intézkedéseik
ről a területén illetékes rendől'lmpitányságot haladéktalanul 
értesiteni. 

Mielőtt a járőrok a reájuk nézve, idegen területen ak:Í!' ümi 1_ 
lóan; alní.r birói felhivás alapján, nyomozást folytatn:ínak, ha az 
idegen lerület rendőri hatóságának székhelyén, vagy annak köz
vetlen közelében teljesitendő a szolgálati miiködés, rendszcl'int 
az eljárás czéljának közlése melleU a rendörlmpifánynál (vagy 
annak helyettesénél) személyesen bemulaLlcoznak, öt. a folya
matban lévő ügyre nézve tájékoztatják és közremüködésél 
kikéri!c. 

Ha azon han a késedelem folyL:ín be:í.llhntó ves7.ély l'öl!liini 
intézkedést igényeine, ugy ezen infézkedéseket a csendőrség 
azonnal megleszi és erről ft I'Cndörkapitányságof ntólag, de 
a nyomozó cselekmény befejezte után hnladéktalnnlll értesiti. 

A törvényhatósági joggal fell'llházolt vúrosok rendÖI'
Impilánysága, ha ennek szükségét látja, a csendör:::ég :íItal 
hozzájuk intézett megkereséshez képest egy vagy tübh ható
sllgi közeget a csendőrség támogatására kiI'endelni kiileles és 
odahatni, hogya csendől'ség teendőit. fennkar1:'ls l1élkiil ch'é
gezhesse. 

I. 
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A. csendöl'sé.q nwllé ki1'endelt kozegéknek a nyomozá.s mí
kénfi frlJesifésébc befolyni, vagy az eljáró csen.dőrnek utasítá-o 
solmt anni J0.'lllk nincs, miután a csendőr eljátásáéi't, melyet 
a szolgálati Iltasitás határozványai szerint tartozik keresztül
vezetni, teljes felelősséggel viseltetik. - Tó'rvényellenességet 
aznllbrl11 me!! nmn engedhet. . .. 

A csedörség mellé rendelt hatósági közegek kirendelése 
egyrészt a tiirYényen alapuló jog biztosítását czélozza, más
részt pedig azt, hogya ,csendőrség müködésének, ahol a sza
Mlyok :lZ t megkivánják, mint bizalmi férfiak is szerepelhes
senek és a tapasztaltakról a rendőrkapitányi hivatalnak, a 
netán részére még szükségessé váló rendőri intézkedések meg- , 
tétele czéljából jelentést tehessenek. . .' . 

A nyomozás befejezése után a járőr a rendőrkapitány
ságot eljíÍrúsáról értesiti és ha a nyomozás folyamán elfogabis, 
vagy h:í.7:lmtatás, vagy személymotozás foganatosíttatott volna, 
az elfogott személyek, nemkülönben il. .lefoglalt tárgyak a 
rendől'1mpit1Ínyságnak átvételi elismervény ellenében átadja. 
A foglyoknak a bil'óságnak való átadása és egyáltalán az el
követett büneselekmény teljes felderítése, tanuk kihallgatása, 
egyszóval a, biinanyag feldolgozása és birói eljárásra való 
előkés7.itése a I'endörség hatáskörébe tartozik.' ' 

A l'~fJl('.fJe8en a rendőrkapitányságnak atadott foglyok 
ugyanazon formák mellett adandók át, mint az abiróságnak 
átadolt foglyokra meghatározva és ezen mű második részében. 
i~mertet ve van. . 

Ellenben, ha valamely egyénre ~ büntény, vagy vétség' 
elkövetése még behizonyítva nincsen, azonban személyére II 
nyomozás folytatása czéljából a rendőrségnek szüksége' van, 
vagy ha a város területén egy 'egyénre, II csendőrség fel-, 
ügyelte körlethen elkövetett büneselekmény bebizonyittatolt, 
vagy nnnak alapos gyanujával terhelhető és igy a fennálló 
szabályok értelmében elfoghatój személye; illetve az általa. 
elkövetett hiincselekmény a város területén kivül lakó bünös 
személyekkel okozat.i összefüggésben van, . tehát a nyomozás 
érdeke és annak teljessége, pId, bünjelek felkeresése szem
pontj:íból szükséges, hogy az illetővel a nyomozás a város 
teriiletén kiviil is folylattalik. A nyomozás befejezése után ily 
egyének - ha az ellenük irányuló gyanuokok beigazolást 
nyertek - az ilIetéke,s hatóságnak adatnak át, ha, pedíg bű
nösségiik bebizonyitható nem lelt volna,szabadon bocsájtat
nak és erről a rendörkapitányság is értesiltetik. . 

A rendől'ségnek nem áll jogában beigazölt büntény,vagy 
vélség, esetleg alapos gyanuokok esetén a csendőrséget tör
vényszr:'l'ii clj:írásáhan meggátolni, vagy akadékoskodni, miután 
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a törvénynek nem lehel. intenf'ziója. hogy a v:iros tCl'Olelc 
gonosztévők asyJuma legycn. hllncm a7., hogya y:it'os lakos
sága indokolatlan zaklatásnak ne legyen Idlé\'c és a halr'lsiÍl! 
részéről kellő jogvédelclll ben t'észesüljön. 

Ha azonban a rcnrlödmpil:í.nys:ig 117. állépé!"1. vngy ki
küldelés!. !J ár 111 i okból sajl!.!. hn L(lsüg:ira sét'cltlH'sn!'k. vagy a 
kikiil(WIt j:iriít' clj:Íl'ásiU s7.ah,i!ylalnlll1llk InIiiija. jnga vall 
em i a!.!. a7. illcW plöljií.J'ú csenfHiI'-s7.a kas7., \'al!Y I iS7.1 i-küliill it
mény parancsnokságnál panaszt emelni. 

JIa a rcndőrhaLóság kii7.I'(~lTIiikiirMsél. vng\' nz ('Iffll!flllnnk 
a viirOS I.cl'ülel.ót'ől elvczetósöl n1eglngar/n:i, a C~l'llrlijI'S{'1! nincs 
feljogosítva art'a, hogya vát'os teriilet(~n enge(lóly nélkiil szol
gálati teendőket végezzen, a foglyot önhalall1l11lnl! clhl1l'l'wljn, 
hancm a segély, vagy a fogoly kiadiÍ.s1Ínak meglul!arlijC:iÍI',\1 a 
sZllkus7.purancsnoksiígnuk siir,'l'ísrm. jl'lp.nlést Ips7.. Ilwly azl:íll. 
ha a segély, vagy fogoly kiad:l!",íIHlk IIH'I!!;lI!Ur/;isiil ill!lnlwln!
lannuk faltilná, a rcndi.irkupiliíllYSiíg fclf'lIcs Ital,',!":ig:illúl I{('res 
orvoslás L, esetleg a7. ügyés7.s(~g kiJ7.helljtírt'lsiit p!"zkiizli ki, 

A csendőrség által lctat'lú7.lntol! foglyokal n I'P1Hlii,,
kapi!.ánysügnak nem áU jogában clhocsájtuni. hanelll a hiró
ság, cselleg feleltes haLós1Ígának hntáro7.alat benimi kiil01es: 

Ugyanazon eljárás, mclyet a csendÍ.ÍI'ség- a liirvönyhnlú
sági joggal felrnhüwU városok ,'endörlmpilánys:íg:l\'nl s7.0mhclI 
követ., kiil.clczö rcá nÓ7.ve akl((1I' is. ha a ,'c:i. n{'ZH' idegf'1I 
szolgrÍhi"(ISiig ICl'iildére IÓI> ál. nyOlllOzéi.s c7.ólj:íhf'll. 

T(lpgell ő,'sköl'le!.be s7.0lgéílaLilng' átlépő jál'iil' "(~'1(Iszf'l'illl 
ezen körlet. csendőt'-őrsparancsnokságánií.l is jelenlkc7.ik, még 
mielőtt szolgálati működését ott Illegkezdené, 

BJ R e n cl e z e t t t a II á c S 11 V á t' o S o k t c r ti I c I (~ n, 

Rendezet!: tanácsa városok bel- és kiilleriilplfÍll n ('sPIHI
őrség a kir. iigyés7.ségnek, a vi7.sgáló, vagy kiküIdiitt bit'ólwk, 
vagy a járáshiróságnak felhi1.:ásám teljesit nyomo7.ó cselek
ményeket. 

Saját 7cezdel1u'nyezésböl aküt, f elj c l CilI ésl'C, a kÚI' snj tH 
észlelcte alapjtín csak akkor és annyihan, a 111 i 1((11' ös all1f'ny
nyiben n lrr'scdclem l'eszrílylycl }ár ,: egyéh cseleldlCll a fel
jelentést., vagy észleleteit a nyomozás, vngy egyes nyom(17.f) 
cselekmények teljesitésére hivaloLt kit'. iigyés7.ség, jiÍl'áshiró
súg vagy rendi'Íri hatósággal közli. lí~pigy közli a Y<Írosi rendör
hatósággal, ha elhalaszthatIan, egyébként a Y1Írosi rcndü,'
hatóság hatáskörébe tartozó nyomo7.ó cselekményeket tl'ljf'sit 
és ugyanoda adja ál. saját kezdcménye7.ésébül elfog-otl. vagy 
őrizet alá velI. személyeket, a lefoglnll. hiinjf'lekkel ós egY('h 
ttí.rgynkknl. A hirósngi felhiv,ísl'a 01fognllak és If'fllglal! I;il'-

J;. 
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gyak kii';/'f!fll'l1iil a felhiyó hatóságnak adandók át, miről 
awnhn II a rendörkapitányság is értesitendö, , 

A f('nliek értelmében rendezett tanácsu városok területe 
il cscndörség miiködése alól elvileg ki van véve, mindamellett 
a cSClHliir;:{~g bi7.0llyos esetekben eljárni jogosult és pedig 
nkkfll'. ha il késedclem vcszélylyel jál'. 

Jlng-y mikor áll he e7.en eset, az a köriilményektöl és 
viszonyokh')1 fügl!, 

}\ f'selHHirség mindenesetre fellépni tartozik azok ellen: 
1. kikel hiintetendö cselel{mény eikövelésén rajta, ér;, 
2, Idk ily cselekmény el~övetése után nyomon üldöztl3tvén, 

rrnc1e7.ell tanácsIl város területére átléptek és ott eIr'ejtőz
kikHck; 

H. ha a kiil'iilmények a7.0n feltevést igazolják, hogy 
addig is, mig az iIIelólws biróság, vagy rendőrhatóság intéz
k('rlik. 1f'l'hclt. "al!y lTlegs7.ökik, vngy a biinjeleket elrejti, ineg
sl'mmisili. vagy n nyomo7.üs sikerét az érdekeltekkel való 
iiss7.rhcs-7.élés, hnmis tantlkszerzése által, vagy ,bármi más 
ulon-múdnn meghinsithatja; , , 

4, ha a kÜ7.bi7.tonsag megvédése' azonnali közbelépést 
kih·ctel. p. o. ,·es7.ólyes fenyegetésnél, melyet nyomban tett 
is l,ö\'clllPl. a vcs7.óly elhá,'itása czéljából. . 

Há" a fennehieldJcn eWadotlak szerint a rendezett ta
nil('Sn drn"ok h~I'ilIele ft cscndi.irség mükc.c1ése alól ki vim 
vévf'. mindamcl\l'lf,lekinlcttel azon ){örlHményre, hogya leg
tiihh r('lldc7.elt lamlcsn város s7.al{képzett rendőrlegénységben 
sziikiilködik és igy nagyon könnyen megeshetik, hogy ezen 
városok küzhi7.lollsága válságos helyzetbe jutna, ha a csend
öI's6g miikiidését beszüntetné, ugyanazért a m. kir. belügy
minisztel' 18m,. évi 130,OOO/B M. sz. a. kelt körl'endeletében 
elremlelle, hogy a rendezett tanácstl városokban az egyéb 
ldjzbizlnnsúgi S7.0lgiHatot ugy, mint eddig, a csendőrség teljesiti. 

1':7.pll inté7.kecJés csak ideiglenes jellegű és hatálya addig 
tarI, mil! il rendezet!. tanácsu városok elegeridő számu és 
kcllüen l\iképe7.etl. rendőrlegénységgel rendelkeznek. OU, ahol 
ez mt't" Illcg ran, a esendőrség nyomozási teendőket nem 
vége7., de a kÖ7.biztonsági szolgálat teljesitésére kötelezett, 
mibííl köveIkezik az is, h~gy ezen városok közbiztonsági álla
potaiél't a cscndi.irség is felelős. 

A. csendőrség tehát rendezett, tanácstl városokban épugy 
müküdik. mint eddig. A várost portyázza, felügyel a közbizton
ságra, a lTlegdö7.ő s7.0lgálati teendöket végzi, természetesen szol
gálatát a ,'ennörség szolgálatáyal lehetőleg összhangba hozza. 

}\ l'en(]e7.eU laná!'stl vnTOsf)knak, kisebb~nagyobb szám
hnll rf'llrlií"'f'génység-c is "an; nehogy ezeknek és a csendőrség 
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müködése ellentétes legyen, a közös czél és az eredmény 
biztositása érdekében szükség-es, hogy a közbiztons~igot érintŐ 
ügyekben a csendőrség a rendőrség intézkedéseit'ö1 tudomással 
hil'jon és vis7.ont, mely czél hiztosifásál'1l 1170 öl'spal'11l1csnok 
a rendőrkapif.ánynyal töhhszi.ir személycscn a teendilkre nézve 
értekezni és megállapodásra. jutni tHl'lo7.ik, 

Minden őrsparanesnolmak áILaláhanvévt' szigol'll köte
lessége, h.ogy a vár()si 1'C1zifö1'sr," ,qz()Z"rílf1lrilur /'n/i!! iigrjl'ibr. 
l'rtló hlÍ1'1niként·i beavatkozás 1Ilcllő.::éslh:el, ((. kiil'l,tkf'.:rikrl! figye-
lemmel legyen: . 

aj II közbiztonság, csenel és t'em] fenlarhi.sa ördekében 
szükséges intézkedések megtétetnek-e és vajjon azok erélyesen 
és a czélnak megfelelően hiljtatnak-e végre? 

b) a rendőrlegénység felhas7.náltatik-e pOl'ly.íz~isoha s 
vajjon megbizható, has;mlÍlhafó t'gyének-e? 

c) n7. éjjeli (irük ponlosnIl Id:íllillalllnk-r. Irljl'silik-o 
57.0lg:i lalll knl, vlljjon nCIIHl f''''(i}lr~silf'g 1'OII11nll !'l!yr"'llf'k \'agr 
kÖ7.1Í.I'tallllllak, kik maguk is megbizhal.lallok Ir~\'éli, liihh kúrl, 
mint. hasznot csinálnak? 

Az őr'sparancsnok a fenti három poniban gyiijliilt ész
leleteit szemle-vizsga alkalmával szakaszpal'11n('snok~inak pon
tosan és lelkiismeretesen jf'lenLeni tarlozik, e7.plmek pedig 
kölelessége az igy tudomásukra jutott csellel!es Iri:i.nyok éSI 
mulasztások elenyészletése c7.óljáhól nz iIIe(ékps rf'lldiirlmpi
lftnyscíggal és eseLleg alisp~íni hivfllnllal Öl'illlkf'7.I1i, 

A csendőt'ség katonai S7.CI'vezete és fl e<:enr!iil'ségliil 
eliilii szolgálati szabályai és I1lasil:ísai a rendiíl'séggcl való 
e,fJyiittes ol íj ködést kizárjük, 

Nyomozások alkalmával a csendőrség a rcndül'séglül 
teljesen függeLlenül, szabályni érleImében jál' el és jogosult 
a rel1dőrség támogatását igénybe venni. A rendől's('g az ö 
reá nézve kötelező szabályai szerint jál' ej, dc f1Z credmény 
bizlosítása érdekében, közös megállapodás s7.prinl miiködiJc 

A rendőrség a tudOIllÚSlll'U jl1tott biincseleklllényekröl 
a csendőrörsparancsnoksllgot értesiti, a melynck viszont köte
lessége a t11domúsára jutolI. cselekc!. a l'endiil'lmpil.íny<:ággaJ 
közölni, egyáltahí.n e leJdnlethen II cseIHJiÍ!'s{'g és rCIHliirség 
kö7.üU, szoros él'intkezésnek kell fenmí.llanin, 

.'3, II ál'osi rendörköze,qelr. eljál'rTsa. a. csendől'sr.g tpJ/i,"!lcltr:. tcn'i
lelen teljesitrmdö szolgálatoknál, 

A fővárosi államrendőrség és a tőrvényhatósügi joggal 
felruhá7.0tt városok rendőrsége a reájuk nézve idegen lörvény
hatóságok teriHet.én épugy, mint. a f'sendőrség - eSflk kivé
telesen, sürgősség esetében, midün tehát a késedclf'1ll vC<:7.ély-

.,' 

'129. 

lyel jár - teljesithet nyómozást vagy nyomoió cselekményt, 
Illl1idön a kérdéses rendőri intézkedés; akár 'a bíincselekmény 
honyolultsága, akár a nyomózás kHIönös . érdeke . folytán~ • az 
ic1f'gen törvényhatósághoz (csendőrség) intézett megkeresés 
Illján fi csendőrség által nem volna oly sikerrel teljesíthető, 
minlha a7.t az illetékes hatóság saját tagjai vagy' közegei 
állal teljcsiltené. 

Ha annak szüksége beáll, hogy a fővárosi államtendörség, 
vagy a törvényhatóság rendőrsége idegen területen nyomozást. 
folytasson, a rendőri hatóság fönöke a hatóság· tagját vágy' 
közeg ét írásbeli 1'etidelettel küldi ki. . . 

A kilüildött hatósági közeg vagy tag működésének meg- '. 
kf'7.désc előlt az idegen rendörhatóság főriökénél rehdszél'int 
jelcntkezni tartozik s a nyomozást, ha ait ezen· hatóság' 
fiilliike kivánja, az czáltal melléje rendelt hatósági,' tá.g viÍgy 
Idi7.eg közf'(~miiködésévcl, vagy legalább annalt jelenléJéhén 
kiileles teljesiteni. -

Már a nyomo7.ás érdeke, d~ különben is a közbiztonsági 
tekintetek is kivánatossá teszik, hogy a szolgabiróihivatal 
fünökc, a fentirt törvényadta jogához 'ragaszkodva; 'hacsak 
lehctséges és különös körülmények annak ellenkézőjét. szük· . 
sl'gessé nem teszik, az idegen rendőrségi közeg vagy haLó- '. -
súg i lag mellé hatósági tngot vagy közeget rendeljen ki, 
mell' czélhól az illetékes őrsparancsnokságnak erre nézve 
adjon felhivást. 

A csendőrség tartozik a kirendelt. hat6sági tagot vagy 
rendöt'Í közeget hivatalos eljárásában támogatni, a kért fel-' 
világositásokat legjobb tudomása szerint és készséggel meg~ 
adni, személyüket pedig mindennemü erőszakoskodás éHen-
megvédelmezni. . . '. 

Azon esetben, ha a fentebb irt kötelező jelentkezés 
állal elöálIható késedelem azon veszélylyel jár, hogy. emiatt 
az eredmény meghiUsnlhal, ha pl. 'a. nyomon üldözött tettes' 
megs7.ükésétől, vagy a fontos bíinjelek megsemmisiLésétöl 
alal'JOsan lehet tartani, a jelentke'zés utólagosan is, de a nyo
mo7.Ó cselekmény hefejcztével haladéktalanul teljesitendő. 

Ha a teLles nyomon üldöztetik és idegen törvényhatóság 
terülelére átlép, azon törvényhatóság közege (cseiJdörjáror) 
il'áslJeli kiküldetés, vagy szolgálati meghagyás nélkül is át-o 
léphet az idegen törvényhatóság teruletéreés az üldözött 
elfogását eszközölheti, esetleg azon törvényhatóság rendőrségi 
közegének (csendörségnek) segélyét közvetlen is kikér heti. 

Az elfogott személyek és tárgyak vagy az idegen tör:. 
yrmyha t {,<::i g rC'lHlöl'i hfllóslÍgánfl Ic adanclók át, . vagy attól 
kiadal;í"lIk k{~\,C'f1{lö, mi relldszerint nem tagadható meg, 
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époly kevéssé, mint nem szabad a IdldHdött müködése ol1en 
akadályokat görditeni, hanem, ha a kiküldetést n. saját hat(l
ságára nézve sérelmesnek, vagy a kiküldöt.t eljlÍ,nÍ,sú.l s7,ahály
talannak találja, joga van emiatt n:r, elrendelő halúsng fclr"!lIes 
hatóságánál panaszt emelni. 

A csendőrségnek a rendörség s7,olgtílali elj:írlls:íhn bp.
avatkoznia nem szabad, mert CljlÍ1'úsáél't o:r, eljlln') I'('IHWI' 

felelős, törvénytelenséget a:r,onban meg nem enge(lhct. 

4, É1'i1d7ceds a c8endől'ség é8 l'endör8é,r; kii,ölt. 

A csendőrség érdekében áll, mindenféle halósIig, dc 
kmönösen a rendörséggel, a melynek hivatása l1gyana:r" mint 
az övé, s mely végeredményben, hahár más eS7,kii7,ükkcl is, 
l1gyalHl:r,on c:r,él elérésére WI'eleszik, a jó vis7,011yl és f'gyf't
ól'l.ósl ápolni és fentartani. 

Már azon kÖl'ülménynél fogva is, hogy a csclldiirség 
feliigyelte területek és a törvényhatósági joggnl rcll'llhúzoll 
városok területe egymással halárosak, minélfogva igf'n gyakori 
esel, hogy a vál'Osi teriiletről a csendörség állal felügyelt 
teriiletre és viszont ezen terülelekről vlÍ.rosi terüleLl'e s7,öknck 
ál a gonosztevők, aszerint, amint vagy itt, vagy ol t. nagyobb 
ellenőr:r,és, vagy üldözésnek vannak kitéve, lrw:'tb bii. mert 
úllahi.nos gyal_orlat, hogy a gonos:r,Levő biillcsclclmlrny I?I
követése esetén rendszCl'int oly helyen hll:r,ódik Illeg, hol fi:r, 
iildözés alól magáL jobban elvonhatja, végül, mcrt a joglala
nul szcl':r,ett ingó tárgyak elrejLése, vhgy elidcgenilése is ily 
helyeken sikeresebben eszköWlhctö, - a csendől'::;ég és rcnd
őrség együ!L.miiköc1ése elkeriilheleLleniil s:r,iikségcs, 

I~z okból nem eléggé, ajánlatos, hogya rcndödmpiL:íny
ságok és a sza.kasz (őrskü1önitméllY) IHu'anCSIHJksngok Vf'7,C

lői, főleg ha egy s:r,ékhelyen állomúso:r,nak, egYIll:issal siil'Íkll 
s:r,el11élyesen érinlkezzenek és s7,olgálathan S7,el':r,cl t és:r,1cle
leiket és tapasztalataikat kölcsönösen kicset'élvc, a !,ii7,hi:r,
IO!1s:1.gi s7,OIgálat el'edményes lw:r,elése shClllponlj:í hól I eCl1rlö 
inté:r,kedésekl'e nézve megállapodásra jllssanak és rmnf'k III cg
felelöleg sajál kö:r,egeiket is utasitsák, 
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V. FEJEZET. 
". i 

Helyi rendészeti ügyek. 
t. il r.,wmdörség teenrlöi helyi 1'e1tdészeli t'irJ.yekbmt 

A csendőrség helyi rendészeti ügyekben csakis felü,qyeiő 
l1S akiizségi kóze,qe7r.et támogató sZe1'el1lés1'e van hivatva. 

Helyi rendés:r,eti ügyek: 
aj Knzegé8z8égiiqy'ÍeTr. és pedig Hgy az emberek; 'mint az 

állatokra vonatkozólag. . 
11) Kó'zbiztonságialc és pedig a személy- és vagYOIibiz'-

lonsiÍ.gra ,'onatkoiólag. . . 
r) T(,i'zr,qrmn, "end és nyugctlmnm vonatkozó szabályok., 
rT) J(onnáI1Y, 11leg!lei, tb'l'IJr.nyhatósági és kó'es'égi ren~ele~ 

I"kb,·)! a helyi rendésze Ire vonatko:r,ó határozványok. . 
atT a) A kiizr.gész8é,qnek épségben való fentartása és;: 

I11cg\'édése álLalános és közhasznu szli~ségletet 'képezvén/, 
mindcnncmii ide vonatIw:r,ó rendeletek betarmsa felett őtkődiJi 
a c~elHli.irségnek is kötelessége. 

I~:r,en kötelesség mimlen időben, de' küiönősen' embereK; '. 
vagy állatok kö:r,l járványszerüleg fellépett' betegségek, elő-' 
rOl'dlllLa alkalmával gyalwrollalik, 

A kö:r,cgés:r,ség egyik főfelLé(ele a köztisztaság ápolása 
lövéll, anllak érdekében a csendőrség felügyel arra: , 

1. hogy az utczák, nyilvános ter,ek, közhasználatban állo kútak 
PS nwk környéke, ,'endéglök, vasutak és más' nyilvános helyeken fel álli
toll nrnyékszékrk és hugylevezelések tisztán tartassanak, csatornák éS 
\'izl('\'{'zclö nrkoknak rendes levezetése legyen, azokba állati huUákat 
nr rlnhjanak. hogy kilzségekhen, ferl(\ző lázt és egyéb betegségeket elő~ 
idézií Il1(H.'!'<arak ciii ne forduljanak, a kutak iható vizet tartalmazzanak stb.; 

2, emhel'i, \'ag~' állati hulladékok az arra szolgáló peczegödrökbe 
Ilohas~annk, azok idöközönkint kiiiritlessenek és ne hagyassamik, az-
1I1('z:in. hol r{'lo~zlásl1nk indulva, a levegőt megfertőzzék, Allati hullák 
rlá!'<n!'árbl ~nndosl\Odnja kelt ; 

H. a száilodák. és vendégfogadók egészségügyi ellénÖáésé; . (Bel-
ligyminiszlcri rendelet 1893 : 1937, szám); . 

4. szeszrs italok kirhérésének, illetve kis mértékbeni, elp.rtisitá~· 
sának kiizC'gészségiigyi szembontból való ellenőrzése; (B. ti. mih, rend ... 
lR!J1 : 2.t.H, sz,) 

:;_ ('Iolmi szerek elárusitásanak közegészségügyi siempontbOl való 
"Ilenőrzpse, Romlott és ártalmas éleimi és élvezeti czikkek elkobzása; 

fl, \'eszett ebmarások lehél/) elhárit&sa czéljából, it fennálló ch-·. 
larl:ísi s7.ahályok "f!grehnjtása; (fl. n, min, rend. 18~6: 130G2,) 

7, emIH'!'"k, ":lgy állalok kiizt fellépett jnrványos bet.egségeknek 
il J;ii7iga7.:,ral{\;<j hatú!'ngnkllak valú bejelentése; (B. n, min. rend, 
1f\!1.t. : II. k. fl:! 7.) 



~t!

~; 
~ .. ' '. 

~/,' 
','1' . 
~.: 

\1 
,'-

i: 

't' ~ 

\ ' 

,I 
F, 
I r 
~'" r' . 
l· 

f:. 
~: 
~ 
~ 
f' , ' 
a 
~ 

Q . 
~ 

L 
~., 

[ 
l-
I ' 
~ 

132 

.Tárványos betegségek: 

n) emberek közt: choler~, himlő, prstis, yörhp.ny, ~7.p.l1ll'sé~ kiil
hárlyalob (trachoma), diphteria; 

b) állatok közt: takonykór, lépfene, Yiil'hrny, !'\7,ftj- és kiiriil11r{ljá~, 
orháncz, sertés vész, ragaoós t.iidillnh, I,plel i 111 n rh:n·ész. 

8, Ellnn/lr7.ése a jflrvnny Im'alf'ljf'<lpsr\!. lllrgg:íllt"l hnlf',s;í~i n'nrll" 
leleknek ; 

9. vásárterek tiszlánlflr[{lsn; (l'iildm, ip~r p" IU'I'!'"I<. min. rOlli\. 
1893: 2156.) 

10. ragaoós belegségbcil szemerlő án~lok kiir[fl"a. ill!''''!, p.lknlii. 
nitése; (F.öldm. ipar és keresI\. min. rp.nd. l8n!: h2n.) 

11. az egészságre nézve árlflhnas szereknek, I'ii!iinösp.n n mérgck 
behozatala és elárusitásának eHenürzése: 

12. temető-rendőri szabályok bel~l:lftsa; 
13. Imruzslók és javasasszonyok lizelllleinek 1llrggftlhí~a: 

ad b. 1. A tUzrendészeli kOI'Il1:lltyrenllelel (h. n. 111. lfNR : fi:lR88/11.) 
betarLAsa; 

2. felligyelet nélkiil hflgyoll {Illatok és ünnt:lgllkk:tl If'hplf'II!'1l nggnk 
és gyermekek felügyelet alá helyrzése; , 

3. elkóborolt gyermekek gOlHlozásn és sziileikhl'7. ntl,·, \'I'zetésp.: 
4. közveszélyes őriillelmek fe\(igyelp.le és hi7.tns lllegiir7.';"e; 
5. robbanékony anyagok gyártása, s7.állilása és elhelyp7.é~énck 

ellenőrzése; (B. ü. m. rend. 188-1.: 7111.) 
6. megrongált épiiletekblíl ~. lnk6k kilnkollntásn. ITlI'gr'1llg:ill hidak, 

töltések, közutak, vasutak, kmnpok. ftt.jftrúk, S7.Óllitú hojt",k, lllf'redek 
helyeken nlkalmazott karfák helyreigazilása, lromllÍ-r,'lhrll I!'\'íi s7.iklák 
ellávolilftsa, fedetlen Imtnknok kcrit.r;ssel vo\(', rllftl:í"a. 1ll,"ly ~iiclriil( 
betömése, a kii7.lekedési nk1l!lnlyok eltávolilásn, kiizúli illl,"zkPdések; 

7. gépészek és lii7.elilk, koz:íllkewliílmek s7.01gnl:lll,"If'1 alalt jfl7.fln
állapotuk tekintetében ellcnŐl'7.ése; 

8. állalkinzások megnlmclálYllzásn ; 
D. községekben megforduló idegen!'k nyilvlÍntl1rtásn és figyrlelllmel 

kísérése; 
10. külföldi utazók ullevelcinek áb·i7.sg:ílása; 
ll. határbelépő állomásokon idegen forgnlom ellr.niirú·sc; 
12. lolonczok kisérése ; (8. ii. m. renrl. 1885 : !l:1f'!!1.) 
13. lopás (élelmi, vagy élve7.Cli c7.ikké), vngyonrongál;ís, hn o lopolt, 

vngy rongált érték 5 frlot Illeg nell! hfllnd és ha nem Jllínllsilp.1l lopás 
kérdése forog fenn; 

H. cselédelmek és Illunluísoknnk gazrhíjnldlO7., mllllko:1I1ójnkhoz 
való visszavezetése. ' 

Cselédeknek munkába vfllri állihísn, vagy pedig nznlmnk munka
adójnkhoz va ló visszavezetése hcl!li 1'Clldé,~zcti iigyel kr:'prz. IlH'ly a 
csenrlörség áltnl, a csendlírségi szolgálati ulnsitás 2f!. ~. Prlf'llll,'hcu, n7. 
arra hivatott hatóság felszólitásárn. IcljesiUetik. 

A cselédek vÍsszavezclésébl.ll felmeriillí költségekcl a I'spndllrségi 
javadalmazás ellílegezi ugyan, azonhan nok a fclhh-ó halt',~:íg rószérljl 
megtérÍtendők, mely viszont a cseléd gazdnjáltíl, ki o cseléd \'Ísswyeze
tésél kivánta, hajtja be. 

A munkaarlónak visszavo7.etett cseléllrlr.1 szclllhr!1 d"s7.kl'rr.seli 
joga lévén, a költségeket a cseléden megvehetí, iIIelyc n!111nk béréből 
levonlw tja. 

lIa a csendlll'séghe7. intézett fplhÍ\':ísb~!1 n, sziilliifl l'sl'l,"ll Inrlr"tz
koditsi helye mel!',Íeliill'c ninesen; !lgy n cscnc1lírsrg e"nk l'I'll<l,,~ S7.111. 
gálnlhan nyomoz n esnIérI nl:'ll1. llwiy 1'!;('lbp.ll n g:lI.I l iti. \'ng)' ""eh'.dj';l 
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t"rlll'lli l,iilh;pl! fel nem merülhet; ellenben, ha a esendőrséghez intézett 
fl'lhinísha!l n sziikiittcseléd tart9zkodási helye is megjelöltetik, azonban' 
a r""!llliirsÍ'g n7.l olt fel nerr}' találja, ily esetben it felrnerült köllségeket 
07.nn rI' l y i !'I'li , kinek érdekében a szolgálat teljesíttetett és' a ki a 
1,,\'Cf; 1111al(1k hejelentése, által a szolgálat eredményteleIÍs'égét okozta 
(lP!1fl. {'\'i Illárp.zin!l hó no., j 11,226(V. h.s7.. belUgymmiszteri rendelet). 

IIn :t 111llnl,n!;ok n. munka he yén igll.zolallnnul meg nem jelennek, 
\'ngy a 111l1nllahelyrlll' jogtalanul eltávoznak s a joglalan eltávozást a 
l,ii7.~I;gi plíiljárrls:\g a munkaadó kérelmére igénybe veendő kényszer-' 
cszkii7.iill fl'lhas7.l1lÍJnsával meg nem akadályozhatta volna, az első foku 
hnl(,ság n ll1unknaoónak a szerződés felmutatása mellett, előadott sZó-' 
"ng\' irit"l,cli kérelmére, késedelem nélkül köteles a· munkásoknak a 
I11litiknhelyre knrhatalonunal való kivezetését határozatilag elrendelni és' 
riigliin foganatositani. . , , ' ,. 

'A munkások kivczetésére vonatkozó határozat ellen felebbéiésnek 
helye nincsen. (37. ~.) " ' 

lia a mlll1kásoknnk a munkaadó cHen a munkahelyen való meg-
.il'lf'nf\~ilk után pallnsza van, a hatóságnál panaszukat szóval, meghatal-
mn7.0tl lIél lllp.ghizotljuk állnI jelenthetik be. - , 

Az plsöfolm hntóság a panasz vételétől számitott 48 órán -belül 
kiiteles nz cljórá!'<t meginditani. ' 

Hn. n munkósok panaszuk bejelentése végett többen, vagyvalá~ . 
mennyien eltá\Oznnk a lllunlmhelyről s a jogtatan eltávozást a községi 
rliiljórr'Js{tg a lllunkandó kérelmére igénybe veendö kényszeréSzközökkel 
ml'g nPlll nkndályozhatja, ellenük a 37. §. szerinti eljárás alkalmazandó.' 

A munk:ísokat panaszuk bejelentése a szerződés teljesitésének 
ll1cglngadii"iira frI nein jogosilja s a mennyiben annak teljesitését meg
lngnrlnftk. !'llcnlik a 38. §. szcrinti eljárás alkalmazandó. (42. §.) 

!Ta n nnp"z:ímos a meghatározott időben igazolatlanul meg nem 
jf'lrm, \'!Igy n. Tllp.g!tezonlt munkát abban bagyva jogtalanul eltávozik, az 
f'1"öfl1lm hatÍ1!':1g által - a munkaadó irásbeli, vagy jegyzőkőnyvbe velt 
"7.óhr!i kérr~lméif). ellileges tárgyalás nélkül a munkahelyre, kényszeresz
kiiziik nlblmnzásával is, - kivezetése határozalilag elrendelendő. Ita 
prdig a lllnnkftt a munkahelyen önként megjelenve, vagy kivezetés utá~ 
SPlll kezdi meg. ilIel\'e nem folylatja, a 38. §. megfelelő alkalmazásával 
a 62. ~. szerint megbHntetendő. (53. §.) (1898 : fl. t.-ez.' 37., 42., 53. §§.) 

ad c) 1. Koresm~i zúrórák betartása; 
2. mértél\Ck ellenőrzése; , 
n. a lakosság nyugalmát zavaró csendháboritások meggáUása; 
4. iltns egyének részére ital kiszolgálási tilalmának ellenőriéSe; 
5. kiizhotrányt okozó cselekmények meggátlása ; 
G. koldulás; 
7, alnmi7.snii1 gylljtők; , 
8. Mzalók ellenőrzése;; 
n. nyilvános tánczmulatságolwn; b(lCsúkon, vásárokon, népürine-. 

prlyrkl'n, szinházi és más egyéb nyilvános látványos. mutatványok alkal-
m:lnl a rend fenIartása ; , 

10. küzlelledés zavartalan fentartásának biztositása ; 
11. hordélyok és titkos kéjelgő helyeknek közbiztonsági, közegési~ 

ségiigyi és rendészeti czélból való elleMrzése. Kétes hirü házakban' 
talált és személyazonosságukat k'el!őkép nem igazolt egyének a csendőr-
ség :íllnl elroghnlók. (Curia döntvénye 1888: 8771. Sz. a.) , 

(Id ri) l\lindazon törvények, kormány, 'megyei, törvényhatósá~ és 
hiizségi !i7.nhályrpnrlp.letek hnlnrlásn. felp.tti őrködés, amelyek kőzbizton
s:ígi IckinlethljJ n p.scndllrség á1t.nl ellenőrzcndők és melyek ellenőrzése
\l'l a c"l'lld,irsóg is meg "an bízva. 
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.'J. "l csendö1"sé.fJ eljá'rása helyi Tendrs.?eti, ügyckhcll. 

l\1inL ezt már fenlieldJCn IdfejtetLiik, u csendöl'sög helyi 
rendészeti ügyekhcn csalds akiizségi kiizf'gel. lúlIlogal() rí!"' 
ellellül'úí s7.Ct'cplésl'e hivaloll.. 

Kii.lönösen allwlmazltst tulúl C7am s7.ahály oly helysógf'k
hen, melynek rendészeti közegei vannak, el1enhf'lI hol o7.ok 
hiúnyoznak, olt a helyi rendészeli teenelöl< elhi.!:í.sa is llIajd
nem egészen a csendőrséget terheli. 

Elv az, hogya csendőrség s7.01gálati állás<Ínál ro g \"!l 

minden kicsinyes beavatkoz1Ístól tartr:J7.Iwdjék, milll:lll (,z 
ncmesak hogy teldntélyét nem emeli, hanem, millt a tnpas7.
lalal. is heignzolla helyi rellrJéswl.i iigYf'khen yall', "('II{'pósr~ 
folyiáll elkcriilhel.ellenné V:í.Ir"1 I'Pllfls7.ah:ílyok allwllll:lZ;'ISn n 
lalwss:lghan olkesnt'odósl., nlloll!"'zpnvPl, siit gynkrnn (0111'11-
s7.egiilósl szültek, melyelmek Ieldizclöse et'iísznl\Os eszkii7.ük 
alkalmazását telle szükségess é, 

A esendörségnek helyi renrlriszeti ligyekbell kiHcl('~~ége, 
hogy meggyőződjék arról, vajjon az arra hiya tolt I{iizsógi 
közegek és községi elöljál'ós:'lgok eleget le~7.IIek-e kiill'lf's~,,-' 
giiknek, lIa lTllllnsztúst tapaszlal e t émB, erl'ül az iir~plll'Hllf'S
llokscíg aszolgabirói hivalalnnk jelentést tesz, 1lIf'ly hivalnl 
tnrlo7.ik a IlIl1hlS7.I(lst elkiivelük I'nlnliissf'gm VI1I\;'I,,:I 1Ill'1Intl 

int.ézkedni az iránt, hogy a 11llllasztások clcnyés7.tessf'lIek és 
azok többé elő ne forduljanak. 

A csendörség csak aldwr avaIkozik he kÜ7.ycllenül. ha 
fl késedelem veszélylycl jár, midün is szükséges, hogy riig
tülti intézkedés állal a beállható kár, vugy hálr:ínynak eleje 
vétessék. 

Egyébként a jÚl'őr a tapaszlnIl h:i.lrányolmt a7. elülj:il'f')
s,íggal szúhelilcg közli, vHgy 11701. HZ őt'spal'al1('snoks:íg súl\·al. 
vagy Í1'úsban eszközli. - A csellrliif'S{~g utólag is IIH'ggyiizü
c1ik arról, vajjon figyelmeztetésének vo1l.-e foganatja? 

Részeg egyénekkel szemben kimélet. alkamazandr'J, 111iul:in 
azok II szeszes italok tlllélyezele folytán a legtöbh esc!lwn 
beszámithat.allan állapotban lévén, a leglübb esetben cllen
szegülésre hajlanak és a csendörl. sél'legeLik. 

Ily egyének lehetőleg hozzúLartozóik, vagy hnl'átjnik 
:í Ital befolyásolandók és vezctelldök el; a csendül' r{~szcg 
egyén ellen csak akkor lép fel szolgálalilag, ha HZI. lapasz
talta volna, hogy azok önmagukban vagy mások rlrtóben. 
vngy vagyon:í,bnn károkaI. olwzlak, azt tenni megl\isól'letlók, 
vagy arra, hogy ,azt meg fogják fenni, alapos gyanlloknk 
yunnak, 

, :"'.' 
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Koresmában mulatozó egyéneket kizavarni tilos:. - A 
járör esak arról győződik meg, nincsenek-e ott körözött bi.1il~ 
tetlesek, vagy gyanus egyénel\. \ . : .. 

A rossz hirii korcsmában, vagy egyéb gyanushelyekell 
megjelenö cscmH.ír senkivel nem érintkezik, ott nem figyel
meztethet senkit, csakha törvényellenességet észlel, a hozzá 
intézell meghivásolmt, borral való megkinálásl stb, röviden 
elulHsilafli köteles és csak anny~ időt tölt a korcsmah~lyi~ 
séghen, amennyi a szolgálati érdelmk megóvása szempontjából 
elkel'liIheletlenm szükséges, ,,-

A kOl'csmúros a záróra elleltére a csendőr által magá~ 
val vitt kör.ségi I{özeg által figyelmeztetik; egyben 'gOlld 
fordit.lalik anH, hogy HZ esetnek a közigazgatási hatóság' 
eHill lccnr!ij lúrgyalásílnál a korcsmáros el ne tagadhassa 
Hzon límyl, hogya zár(lrftl. tényleg lnlhágla, 

Oly 1{o1'(,~I1l:í.I{ és más nyilv~í.nos helyek (bordélyok) tulaj
donosai, kikről alapos gyanu van, hogyközáttalmu, vagy 
gyanus egyénekkcl czimboraságban vannak, vagy ha róluk 
kidel'ülnc, hogy már' hüntetve is volLak, a tényálladék és a ~ 
gyanuldil'iilményck csoportositása mellett aszolgabirói h1va
lalnak feljclenlendők, hogy ezen hivatal azoktól a korcsmál-
lalá~i jogol elvonhassa. ' 

A (~snndőrségnek tudomást kell szereznie, hogy inikor 
1III'Ial1lak közsógeldlcn búcsúk, vásárok, lánczvigalmak, szini~ 
elöaelások,I,öl'menetek, gyülekezések stb.,' ahol t. i. nagyobb 
számu nép gyUlcl\czik össze. Ily alkalommal a rend fentar
lás:íha (Osak szükség esetén folyik be, de ekkor, vagy ha; 
mint pl. képviselö választásoknál, felhivás folytán kell neki 
a rend fenlartúsa érdekében szolgálatot teljesiteni, köteles
sége akiadott rendeleteknek érvényt szereziii és semmi szin 
alalt sem tiil'heti el, hogy bárki is figyelmeztető rendelkezé-

seil l11ellőzze. 

VI. FEJEZET. 

A csendör-parancsnokságok hatásköre. 
A csendörséget él'intő minden ügy a hatÓSágok részé~ 

ről oda jnllatHndó, ahol az illetékes elintézést nyer; 'ennél- ' 
rogva HZ egyes parancsnol{ságok hatásl{örét röviden az alábbiak-
ban ismcrlcljiilc 

L Az örspamncsnokság. 

Az iirsparancsnokság a csendőrség sr.ervi lagozúsáhan 
a 10galHlllosabb helyet foglalja el. 
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Az örsparnncsnokstíg 1'/;!!1'"haJfríjrr. az dölj1Íl'f') IHlI'nncs
noksngok (szalmsz, szál'lly és ker'üle!.) :ilLal ngy a s7.cmélyi. 
minI. ga7.d:í,szati ügyekre, valamin!. a l,ii7.biztons:tg-i swll!:ilall'll 
vona t kozlllag kiadolt mindcnnrrnii para ncsolma k, - lH'mldi
liin!Jrn a7. al'l'a. hivatolL hal(ls:ig-olutak, a kiizhi7.lolIs:íg-i swlg:i
lalm lIózve kihoes:ijlott felllÍvúsaillak, illel\'e IIlcgkPl'l'sr~scillck, 

1\7. őrspal'ftncsnokstíg Illinrlcnnelllii személyi ('s a köz
bizlonsági szolg:ilalm mnatkoz"j iil!fCkhcn kli:n.f!"11 fi s7.akasz
parancslloks:ighoz, gazdászati iigyckbcll kiúl'rtl"J/iil fi sz:irny
pamncsnokstíghoz van utalva ('s f'bheli viszonya a sznhnilali 
szabályzat L rész, 10. §-ában Y fill IlleghatároznI. 

1\ Illi az öl'sparancsnoks1Íl!llllk a kiizign7.gat:isi hnl,',s:i.
gokhm; vnl(, jogviszony:íl. illeli, kienwllr>lik. hog-y IIZ nlliszlr>k 
vczctósc a la I.l :Ulú és ün:lIlúa n III íj kiid;i iil'''IHu'a ncsllO I{~:i go" 
scm fl hir'()s:igi, sem pedig ltJ;is politilmi halús:igokJlak n;I/(,81!' 

1/l'k a1rilC//f7clrc, az alTa hinll.nll. hal(ls;íl!olmak ('"nkis 1'('l/rl"I
ke.'3:/;si jog van biztositva feleUiik oly eseteldJcll, amelyek II 
kőzbiztonstígi szolgálatra vonatkoznak. 

Az illetékes halóságoknak a csendőrség feletti rendel-
kezési jog magában foglalja: . 

aj felhivások kiadását, mint azt a II. fcjrz0thr>n is
mel'teltük; 

b) igénybe "őlelél mindawn 1;zolg-:ílntnkrn, lTlf'lyekm n 
f'enll;íll(', nlnsilások ól'lolrnóholl ki)! ('107.\'(' vcn; 

c) jelentésck bekö\'ctelésérc oly iig-yekr'c néz\'c. melyrk 
a küzbizl,ons:ígi szolg:l.Iatra vonatkoznak s miről az nrra hi,'a
tolt halósíígoknak tudomással krll hirniok. 

Az örsparnnesnoks:íg teszi Illeg minda7.01l inlt'zkp/lésekrl, 
melyek a kŐ7.biztonsng zaval'tnlan felltflrtá"ám ('S III C I!\'l; CI é
!'iérc, vagy pedig a mrg7.aval't és \'rszö!ycztetclt j(Jl!r'r>IHI helYI'c
:iIIil:í.s:ira vonnIkoznak, amcnnyilH'll inl(lzkcr!éspi :Hlnl cf(~l'Ili 
kivánt. cl'edmóny a sajíH hatáskiiI'éhcn hizt(Jsithnl,'), 

Ezen ezéiból - mint azt üzen mií IL 1'É'>'7.őben 1ll1ÍI' 
részletesen Idfpjtelliik, a7. őrsparancsnokság rés7.él'öl I('''znek 
fl. j:lI'ör'ük szolgálatba kivezényel ve, ellenőriz\'e s e7.rknck 
szolgáIali er'edrnénye jelentések ős tényvlÍ.zlatnk alakjíí.ban 
közöHetik az illetékes hatóságokkal. 

, Az őrspnrancsnokság elvi jelentöségil, vagy fontosabb 
és nagyobb szabás n intézkedéseket igénylő kérdé"ck Illrf!'vila
tása, vagy abban intézkedés tétcIr'e hivatva nincsen, miért is, 
ha ezen tárgyban hozzájuk h:í.l'lllely halóság részérül kérdés 
intézletnék, azt illelékes elintézés végett a szakaszpal'nnf's
noks:íghoz lerjes7.li rel. 

Az iíl'spnranr.snok mil1r!pn 
kozó kél'(lésbcJl 11. legalaposé1 bb 

a kiJzhizlons:ílIl'H \"(H1al.
tüj('lwzotls:iggill kell hogy 

< ~. 

V,,_ 

birjon. ('zért a közszolgálat érdekében nénicsak" kivánatos, 
hanclll ei!yenest ellwrülhetlenül szükséges, ha kiUönösen a 
politikai haló!='ftgok intézkedéseik meg tétele előtt a szorosan 
veli közhizlonsági kéfdé"sekben az örsparancsnok véleményét 
mf'l!"hn 1I1!n !jii k, . . . .' 

A7. örsparnncsnok Mtelessége a politikai hatósággal 
I!yakl'fill személyesen érintkezni. . '.' 

lia ar. örsparaqc:c;nol,ság székhelye ugyanott van, hbl 
n küzigazgatási hivatalé, - ugy annak főnökét legalább' is 
14 naponkénl, a szükséghez képest azonban annyiszor; a 
mennyi!='zN felkercsni tartozik, . 

lIyncmi.i érintkezések alkalmával a közbiztonsági álla-
potol, lll('gvifatása képezi az értekezés tárgyát. . 

A kiizigazgatási hatóság főnöke,' mint járásának köz
rendészeti iigyekben felelös tisztviselője, az őrsparancsnoknak 
a \\iizbiztonstígi állapotokról való lajéko7.tató jelentését nern- . 
csak m('ghaJlgatni, hanem egyuttal intézkedni is tartozik, ha 
az őr!='pal'ancsnok észleletei oly hátrányokra, vagy szabály
lalanságra, esetleg a községi előljáróságok részéről tapasztalt 
szolgálati közönyre vonatkoznak, melyekből a közbiztonságra 
nézve kár. vagy veszély származhatik. , 

Viszont az őrsparancsnok kötelessége, a p'olitikai há.tó
súg ;íltal telt figyelmeztetéseKet és észrevételeket jól meg
jegyezve, awlmt a közszolgálat érdekében értékesiteni. 

A ('~en(l<irség a gyakorlati szolgálal kivilelében a közigazga~ási, 
ha!6~ágnk helyes intézkedéseiben találhatja csak meg azon erkölcsi eröt, 
mrlyrc !áma!'7.kod\'a, a közjó érdekében hathatósan közt:emüködhetik, 
mÍ<"rt is sziikséges, hogy a közigazgatási hatóságok a csendörséget és, 
f'lleg annak végrehajtó közcgeit fpladatuk kereszWlvilelében támogassák 
és erre nézve különösen a községi elöljáróságokra állandó és· erélyes 
serkcnt6 befolyást gyakoroljanalI. 

A s7.0lgflhiróságok részéröl kivánatos, hogy az e tárgyban lriadölt 
renrleleteik he!ar!ására és követésére a községi el6ljáróságokat idöközön
kint irá,helilrg, és hivatalos érintkezése.ik alkalmával szóbelileg is .figyel
nH'zte!'!'f'k, miu!<Ín csakis ily módon létesíthetö a közbizlonság terén 
awn mrgnyngtató állapot, mely nemcsak a polgárság, hanem egyúltal 
az ország érdeke is, . 

II. A siaicdszpárr.tn~jmókságQk. 
A szalmszparancs1i'okságokiiszti alosztályolc és közvetle

nUl az örsparancsnokságok felett . állanak •. 
A szakaszparancsnokok feladata' es hatásköre az alá

rendelt őrsöknek értelmi (szellemi) vezetése, ~ legénység okta
tása, kiképzése, fegyelmezése és a közbiztonsági szolgálat 
kezelésére fenálló határozványok pontos betartásának ellen
iirzóse, fnrriTlhri n. 8z(lk(l,~zterillet közbiztonsági állapotának oly 
s.,ill ro//allJn /.'lIM (entartúsa, amely a lakos5ág érdek éiben a 
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legkedvezőbb, - végül a mcgzavnr'\. küzbizlon::ügi úllal'0fok
nak na,q!Job7J 8.?nlJásu intézkedósel"tPI vnlú gyor's helrl'f'hoznfnla, 

A szakaszpaJ'an~snokok n ::zalO1::z Icrii!plr"llpk I,iiz
hizlonslígi állapnfáél't f'rlr!frisrk lr;/',;1/, mnglllmnk lllillrlf'1l I'ZPII 
szolgúlali ágat érinfö kél'(lésehől Illf'ghizhal() (!S alapo:: 1:i.jé
kozást kell szel'ozniök, 

Ezen C3zól olél'ósót elürnozdifjúk 11 ::zf'llllPlllnz;'I::nk, {'gyf'S 
ürslí11omú'sokra a megzavart. rend, Itözbiv.tnn::líg, r:lgy btnnni 
fegyelem helyreállitása ezéljából történI. ld::z:íllií~!lk. mely,'k 
mind alkalmat nyujtanak a szalmszpaJ'anc::nnlmnk. hogy 11 

lakosság- és hatóságokkal személyesen él'inlkcz\'p. mngáf min
den irányban tájékozhassa, 

Az állal, hogy rendes öl'S::ZPllllói nll\Hlll1:ínll nz iirsl;iirff'1 
l'gyes részcilleporl.y:'tzzl1, lassankilll 'lIt'IIH'!"nk helyi- ('S !"Zf'IIl,"ly
iSlllel'etcil gyarapilja, dc köz\'(~llpniil Illp/!!!yíizíid"'sl "ZPI'('z"('1 
mag<Ínak arról is, hogya Ipgénység n gyaltlll'lali szolg:ilnl 
kezelésé! a fennálló l'zabályok értelmében helye~f'n (.:: kellli 
huzgóságga Igya korolja-e, maga tar'tü::a é:: fpllépö::e olya II-I'. 
Illely allmllllas arra, hogya lako::::ággal a (~s('ndöl'''f''l!i inlt'z
ményt megkedveJtes::e és annak tekinl"lyél. a n('pIH'n III Pg
erősitse és iiregbilse? 

Millflon e téren tapasztnIl. h:íll'iínyns {)szlplplf'l, p!enü'sz-
1(~lésól'c i.í van hivatva, - ha pedig ily infö;r.1,('c!r:>sf'l, neliin 
hat:ískiiJ'ét. lullépnék, olöljáró ~ziÍl'llypnrnnc::n()I'~iígiíIHl.k a la
paszt.altak felől jelentést tesz, 

Minden fontosabb I{özbizton::iigi zaval' eWfOl'dullil\"nl il 

szakaszparancsnok a helyszinére l,i~iotni tHl,tozik, a nynmn
zús l{örüli eljárása és leendője a Il. rósz NYOIllOZiís ff'jf'zf'lé
hen van tárgyalva. 

A szakasz tel'iilolén elöfol'(lllft milHknnemii hiinlr'lIV, 
vétség, kihiÍgüs, vagy veszélyes jel(lIlségf'lmek ff'lnH'l'ii lésél,iil 
HZ örsök e::cmény és egyéb jclonlósci l1yujtanak l:ijókoziísl. 
I';zonfolül a szakaszparancl'nok szemlék a1Jmlmávul a kijz
biztollS1ígi állapotokról az örspal'anrsllolwlil,al é/'tf'l\Cr,ik és 
ha szükséges, a helyszinén rögtön inlézkedik, csellp(! n kiiz
bizlonsügm hátrányos észlele\.ch'l a Itiizigar,l2'at:i::i hnlc')s:í
gokkal kiizli és annak elenyészletésél'e azokat mf'gkp/'esi. Ha 
pedig onnek fogn nat ja nem volna, vagy podig ha a csendül'
ség mííködéso, a hatóságok közönye mial! keJlii cl'('dméuye
kol I1pm mutatna. fel, ugy ezclI hnlósiÍgnlmnk l,pllii lltn~il:ísn 
\'('g{~u. az alispiíni hivalnll. IWI'f'si lII(1g, Pgysz"l\'nl nz iir,,
pnl'nlH'snnkolUlak a szakaszparallc!"lIok kiiriiltcldnl('sf"hel1 ÓS 

lörhetetlen orélyéhen kell azon tÚIlIHSZt fpllahihli. amely él 

közbiztonsági szolgálat végl'ehajl;'tsnJ'a yonnlko7.() illlr7.k('d(~
soiknek fl kellő sulyt és hatály t külcsöllzi. 
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A sza];nszpnrancsllokok a közigazgalási halóságokkal 
szorns ('l'int1,l'zést tartanak, mely ezéiból mindennemű szol
I!úlnti Illazú!"aik al1wlmával a l,özigazgatüsi hatóság fönökél 
(hPlypIIl's('1) rpll,PI'esik és veliik a járás közhiztonsági' álla
potúl','ll'('rlekcznck, I~z alkalommal beszéd lárgyává téletnel, 
millclaznn kórdésck, amelyelmeIt tisztába hozatala aszolgalal 
ó!'dol,!~IH'1l úll. vagy Hlllelyek egyébként tudomásukra jtttoltilk. 

A ('st'llclöl'ségl'e vonatkozólag közölt bármely hátrányos 
Illegje{!'yzésel,. vagy feJjeJentések a szaJms7.parancsnok·. állál 
Hzonllal a hcly"zinén vizsgálal tárgyává télelnek, 

II T. A s.oárll!lpamncsnoksá.fJok. 

A szúl'lIYPllI'llllf'snoltscígok kiterjedt hatáskÖrrel blrnaI{; 
i11llf'II1lyihpll IH!IlH'!'ak fl nekik al(u'cnclell tisztek és legénység 
Iwtonai és ('~elH1üI'!"()gi kikéfJzéséérl, a katonai rend és fe
gyelem fl'ntnl'tús(térl és II közbiztonsági szolgálat szf1.balos 
kezelóséérl feklősek, hanem a szárny összes gazdászati 
iigyltcze!r'sóél't is, a hová él legénység rüházala, fegyverzete, 
é1r.Jllle7.é~i elhelyezése, iroda- és pénzkezelése, fl ldncstári 
lá!'!!yak llyilni.nllll'tú"ll sLb~ tartozik, 

, A s7.:'trllypilrallP',;nol,~clg II S1.ál'lly teri.iletének közbizlon-
s:íl!i úl1apolú('l'l szinlén felcliís, 

A szúrnypnran(~snoknak, II közbiztonsági ügyel,ben vaió 
SZl'I'f'p1r:~~c inkúbh ellenőrzö és serkenlö, mintsem kezde-' 
mtÍnyezii. lllilltÚll il kezdeményezés és a gyalmrlati kivitel a~ 
ÖI'S-, ilkh'(1 ft szakaszparancsnokok hatásltöréhez tartozik. 

A I'PiÍ. !'I'lll felolösség azonban kötelességévé, teszi a 
sz:írnyparancsnoknak is, hogya szárny terülelének közbizton
sági állapotáról Illagánnk éJll1gy, mint a szakaszparancsnok, 
Illeghizhat!) és alapos lájékozást szerezzen, " , 

,\ ::ziÍl'Ilypal'ancsnok kölelessége hivatalos utazása alkal
lIlih'n I "Z illplókes polgál,j hatósugokkal érintkezni és a ta
pasztalt hátr,í.nyos"ágok elenyésztetés ére azokkal egyetértőleg 
kiizremíil,üdni, 

Miután a gazdászati ügyeket a' szárnyparancsnokság 
látja ol, a hatósügok és magánosoknak mindennemü, gazdá
szati ('S pénz I,énlést tárgyazó ügyekben közvetlenül a szárny-
parnllc~lloksúghoz l,ell fOl'dulniok. . . 

Ilyenek: szcl'zödésok kötése, laldanyák bérbe adása, 
Idíliinf'i.le aj:ínlatnk, hizlosit:í.si jngiigyletek, legénységi egyének 
tnl'toziísni il':íllt llH'gimlilotl lterosetck, uli lti.illségek és előJogok 
lI1egtöl'ilése és elszámolúsa, fl legénységi állományba tartozók 
feljelell\l:'si és az elfogatasi dijak stb. 

1>.11611 !/8P!li f'!!!I':'/eklld' nir17oU, vag!! tannkéJl való nWfJ-
i,lé.::t;SC a s~tÍl'II!lpnmllcsnnksá[Jhoz intézlJ1ulö. 
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A laklflnyn-iigyletek kiiriiJi dj:íl':íe: fl ~7.:Íl'I1YJ1nl'lln('~ll!lI,c::íg 
hatáskör'éhe7. tarto7.ik, miért is ha I.Ó~:ígok é~ IlHl!!:íno~nk ré
Rzéről valamely épiiletnek csendijl'~égi Inktn.ny:ílll \"ill(') IH~r'hp.
ad:ís:ím vonatkozó ajánlatok fl ~7.:írIlYJ1arflllcsllob:íg-h(]7. ill
lé7.endők. 

Ehelyiilt ll1r.gjf'gyeztelik, hngy n f'sf'nrlllrspg-lIf'k nJin,Jf'lIiilt ('e: 
III indcnkor lis7.less(\g-cs és fl szolgiÍ la li hi,'n híe::ínn k ll1f'gfpll'lr1 .. lheIYI'
zp.sre lé"én igéIlYr.,' csakis oly épiilr.lf'k njnnlhnfr'll, fel, nlPlyf'k a f"í II i 
kiivefehlllÍllveknek megfelelnek és n. 1r.g;(·llvc:Pg k,;n"f'lrnf'e:, Pg';"7."';!!!'e: ('e: 
elég tág elliclyr.zését Jiiztositják, " . 

A kÖzslÍgr.knek órcleke I(\n\n, hogy ('e:enrjiirc;'\g :ílllllll:í""zZIlI1 a 
kiizsóghen, nz,;("[, nz clöljárrís:ígnk r'rkiik"i ,kii!eles<;('g" a r';;"llIliirfi"z
fpket, IÍs az ürspnrn.ncsnokot ainkinnyn hizlnsit:íc:i iigYt'ld"'ll ""llllg:llni 
r',!'; rnillflr'n 1f'llPlií[ elkiil-etni, hogy a kinesh',r r\rrJ,'k';IIf'I, ~.:"1I1 "IiifI 
"al!'l lar/;ísn. lllf'1I1'1t megfl'lelil {irun '\piil"l "izlllc:illa~","k lal:lallY'llIak, 

ft szolgahir6i hh·atn.lnk fl, rSPIHliír<;r"gl't f'Z ir:íI1YIl ll1iil:ii""~"'I'f'll 
f'rkiilcsill'g 11!mngn!j:ík ,\s (1,Znll rz"lI, lIn,,!!/ 'nz ",." ,íllo/liti,oh,"!", "''','I,';I~!/ 
az ,j'/'strl'iilcf lc,j'z"pén ji'kiid.i;"n, eZri,oc!/ifik, 

Oly esetekben, midőn ft lIlC'g7.élvn.rt rond PS kiizhi7.lolló':íg 
helyreállitása ós megvédése nngyohh ~7.ahéí~l1 inlp7."f'dc'~~t'kol 
igényel, melyek megtélelére il swkaS7.IHH'allrsllok hnt:íc:kiil'ét 
;í,t.lépné, ezen inlé7.kedéseket fl ~7.Ú mypn 1'íl11('~nf)k 1 e~7.i lI1eg
PS ő gondoskodik a mogkiv:ínlal.ú ('~el](lől'sóg-i rrii l,il'f'lIdpln
,éről, megjelöli ft végrehfljt:ís m{)do7.nl:ll. él \"r"!!l'phnil:í~1 
n7.onhan a s7.akas7.pfll'UlIcsnokra. hi7.7.:t.. 

IV. A. kerületi )1(/TrrnC811 n hri.rlnk , 

A csendöri kel', parancsnok a pol g, kÖl'lelélWIl ('('I:illilnll 
iisszes csendől'ségi oS7.fagok pfll'an('~nol{fl; Ö ign7.iljíl rzel\l1('" ka In
lIai, ga7.dás7.ali és heligazgat,ísi iigr()it ns iíl'kiídik nrplpfI. hllg-y il 
kii7.b. szolgála t a csendőI'ség rósz!"!I'iíl n7. iele VOIlil 1 ko7.c') liíl'
\'(~l1yes <is kiiliilliis s7.ilh:iiynk lmrp.lón !leHil ('gés7. I.PI'.i('d('lrll("hr~11 
liize\.esen teljesillessék. 

A csendőr kerületi parancsnok intézi: 
1. A keriilet legénységi létsz,í.mánfl k ki('gós7.il('~ól. 
2, A kertileti parancsnoks:íg teriiletének kii7.hi7,lnn~éíl!i 

éUlapotfiért a keriileti parancsnok relelős, miért is kölelossPl!o: 
a) a norm:íIis állapot fenlarlnsa czélj:íból a hi:ín)'os ÖI'S

hálózat kiegés7.itésének illetékes hp.lyen Illinr!rn fllknlollllllnl 
való kél'ése és siil'got.ése ,í.1! fl I a koll;í ('I'!jt bi7.tosilfllli ; 

b) a csendöt'ségi szolgálalot érintő, rIc állala aZ(\I'I, 11101'1 

a rendelkezési kiirén kivül álló \.óllyeúíkl.űl C'r('d, kii7.\'f)llplI ii l 
110111 nl'\'o~olh:ll(') oly lényegns lInhr':r.s(\g-el{f'f, melyek :1 I'PIHlp
zeU állapo I lÓlruhozíÍ.süt YHgy fClIlill'lás;if lIIegllrhpzitil" \'agy 

~: 
i. 

l;, 

'. 

épen lehetetlenné teszik, avagy a szolgálat eredményet hátrá..': 
nyoS!l1l hefolyásolják, a hivatott hatóságokhoz időszakönkint 
való feljelentés által elháritani; , ' 

r) a kÖ7.bi7.tonságot érintő minden mozzanatra és jelen
sÓgl'C fl I3géhel'ebb figyelmet fm'ditani, az alosztályokat hason 
tévekenységre sarImini., ' .-

1\1inden rendldvüli esemény' elÖfordultával a keHileti'" 
parancsnok s7.emélyesen a helyszinén megjelenni,' vagy helyet-o" , 
lesél oda Idvc7.ényclni tártozik, hogy ekkép ÍIlinden felesléges ' 
habo7.:lsnak eleje vétessék ; ",', 

d) a keriilet teri.iletén elfordult nagyobbszerü közbIzton
sági 7.avfll'Ok, lá7.adás, regyveres rablók garazdalkodásának tneg
sziintclósóre né7.vc s7.ükséglendő nagyob számu csendőrségi 
eri) ijs~7.ponto~itÍls:í.I, valamint karhalaimi segédletet kirendel nL 

3 TiS7.ti 'alos7.lályok, őrsparancsnokságok felállítása, ineg- " 
erösitése azoknak áthelyezése iránti javaslatokat. ' 

4, Legénységi állományu egyéneknek it kerület kötelékén 
belüli áthelyezése. ' 

5. Rnhá7.at.i és felszerelési czikkelmek és lótápnak. szerzÖ~ 
déss7.erii biztosítása. ' :' 

6, PI'óba csendőrök és altlszti tanonczok kiképzése.' ':',' 
7, Hadapród próba csendőrök kiképzése. 
8. T.isztck vezetése, oldatása és kiképzése. " 
9. O ke7.eli a fegyelmi jogot" az' ezredparancsnok' fe~ " ' ' 

gyeImi jog kis7.abala szerint ő rendeli el tisztek és hadaprMdk ' ' 
ellen a hecsiíletügyi előleges tárgyalás meginditásá.t és ,gya-
korolja a legénység állománybeli egyének felelt II honvéd fő.:. , : . 
parancsnoksúg által reá ruházott birói felsőbbségi és kegyel.:.' 
mezési jogot 1 évi börtön kiszabatig. " 

10, Tiszlek és legénység megjutalmazása és kitUnteté ... - , , 
sém vonalka7.ú ajánlatok Lárgyalásaát a melyről ki.ilönbenki.ilön " 
rejezetben még bövebben megemlékezünk. 

11. Engedélyezi a legénység nösi.ilését. 
12. Engedélyez szabadságot tisztek és legénység részére; 

az ezen mti elsö részében irt határozványök szerint. ' 
Ahatárkör szigoru hetat:tása niind~n rendü és rl1tlgu 

előljliró szigoru kötelessége. ' .,' . 
Kicsinyeskedő b~avatkozások, a hatáskÖr átlépése sértik, 

a parancsnokok önérzetét és megrontják a testületi szellemet' 
és alaássák fl fegyelmet;" amennyiben okot szolgáltatmik a 
kiadott parancsok megbirálására.' , 

A magasahh parancsnokoknak alárendelt parancsnokok 
rrlrt!. csalds cllenörzö joga van és csak al,kor avatkozik az 
ahirendelt parancsnok iigykűr'ébe, ha szabályoktól eltéréseket 
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tapasztaln fl. egyébként kinek-kinek miikörksi ki)I'c liszfplelhcn 
tal'tandó és inté7,kedósei is I'cspokl:tJa.ndf')k, nWI'l, "IIenesrlbpn 
a 1Jf1l'anf~süt kiadót alál'endclljci pHifl kis('hhill('lik (~" ,('kin
télyr c.sol'billa.l.ik, 

VII. FKm7.ln, 

A közigazgatási hatóságok jogai és teendői a csendőr
séggel szemben. 

1. J(jitségi e16f:jriróslÍrJolr.. 

1. A községi előljáróságok fl. esentlijt'sé~wt oly s7,OIg:íln
tok Lelj8sil.ését'C, mely annak fl. s7,Olg:ilati llla"iI:l~hól kifnly!) 
kiHelessóge, igenybe veheti és ezen ezélhól az örspnranesnflk
s:igho7" siil'gős esetben, midön I. i, a késedelem YP~Z(~lylyel 
jár, a s7,olgálalIJH11 tílló jál'ŐI'őkhöz megker'esésf inlózhpl, lllf'lypl 
awk teljesiteni tartoznak. 

A kii7,ség elölj:1.t'ós:íga ll. ('sonrlijrs('gpt kiiz\'f'IIf'lIiil nyo
III fl/::"ts i iigybon veheti igénylw km'halalmi s('W\ly gynll:illl, 
midün mint rondőri hatóság alui.l' felhivásnl. ak:i!' iin:illúan. 
bizonyos nyomozási ténykedést teljesit., pl. hely:::zini S7.1'lI1le 
fclvételt, elfogatást, házkutatást stb. 

l\lás alkalomkor is, midőn akiizségi elülj:i.r'úsÚ$!. lflilll 
l'endÖI'i hatóság, biwllyos funkliókaL vége7" pl. ui z r(!,"z, I'iz
ámdásko/', hlllla elszállitásakol" holttestnek a kiizsüg hal:inín 
áLsz:í.llit:í.sa alkalmával, a nép ollons7.ogiilóseko r s oly half\;;;igi 
inté7.kedések végl'ehajtása alkalnHh'l1l, lIlolyek a kÜ7.hizlfJll!'it
güt érinlik, amennyiben a swlgílhirói fel h i\':'is kif'szkijzlf"~O 
folyl:i.lI beálló kósedelem veszélyt hozhaina, a n~l1d ós nYl/, 
galam helyreállitása él'del,éhen közI'et lenül a cscndö/'séghc7, 
fordnlhal és ez a közbelépésl'e annyival inkáhh is külel!'zyc 
van, mert ilynemü megkeresés nélkül is hivntall)f')1 elj:lmi 
Lartozik. 

Minden más ügyben - ahol a késedelem vesz(!Iyl nem 
h07,hat, - a község elöljárósága rorduljon a feld les füszolga
biróhoz. 

2. l\linden büntetendő cselel\ll1ény/'ü1, al,ill' suj:íl észlelet. 
akár feljelentés, vagy magáninditvlÍ.ny folylán juloLl a Ir a nlln k 
tudomására, - ha nincs ves7,ély a késcrlelnmlwll,-- a kiiz
ségben :í.JJom:íso7,ó, vagy legközrlcbh fekvü cS0.lldör-{)/';::iil 
avngy s7,olg:ílatban állI) járört, vngy - l1l1lpnnyihcn az kiizp- , 

lehb van, - a föswlgabfrót, a járásbiróságöt, ' esetlég 'á' 1dr. 
iigyós7,ségel azonnal értesíli. 

Mintán a nyomozás sikere megldvánja, hogy annak 
l\Crcs7.liilvczelésére hivatalt szakértö közegek minél elübb a ' 
helyszinén megjelcnjenel\, felelte szükséges, hogy a csendö~
ség ar. elkövetett büneselekményről lehető gyorsan értésül,iön, 
azért a kÖ7,ségi előljáróság az értesitést ~ a szükséghez ké~ . 
pest - távimtilag, lovas, vagy gyalog küldöncz által, távbeszélő 
utján, vagy levélben teszi meg. " 

3. A csendi.irséget a közbiztonságI szolgálat sikei'e$ 
végl'ehnjtás:í.ban és a közbiztonság megvédésében ,támogatja. 

R7,cn c7,élbfJl: 
ll.) a járörük részéről a szolgálat érdekében hozzája in'" 

Ló7,el t s a közbiztonságra vonatkozó kérdésekre. a· legjobb 
ludomasa s7,erint megfelel; , 

Mpl!jcgycztclik, hogy a csendŐrség bárkitől; tehát á kÖZSég" etőll . 

jftr{,sftgftlól is, ,'plt hiznlmas értesitést a legnagyobb titokban tartja .és azl 
spnkinf'k, tehát mpg snját elöljáróságának, vagy a biróságnak sem árul" . 
Imtja cl, nehngy n közlést lelt egyént bármirtemü kellemetlenség éi'hesse:. 

A járőriik bizalmas kérdései a községben lakó, vagy oda illetékés
~zl'l11plyelmek egyéni viszonyaira, jelleintulajdonságaira, csá.ládi és vagyoni 
kiiriillllf;l1yeirf' !;th. yonatkozhntik; vagyhizonyos gyanuközlemények . 
ti~7,t:'ldt~:íl czélm.halják, pl. bizonyos egyén hir:telen mcggnzditgodásának . 
kelelkez(>!';él, teherhen lévő nőnél a terhesség megszünését stb. . 

b) azon jelenségeh:et, melyekből aközbizl~nságt'a közvéiv~, 
vagy közvetlenül ves7,ély hárulhat, pl. czigáIiyok feltüriését; 
csal'argúk, koldllsoknak a községben való megjelenésetl.riiun
kása/{ kö7,t észlelt elégedeLlenséget és zavargásra .való hajla~ 
mot, nem7:cliségek kÖ7.t titoltban szitott gyülölkődést, valláS
villollgásolmt, ugys7.intén fenyegető nyilatlwzátokat a járörök.:. 
kel l,ö7:li; 

e) II kii7.ségben, vagy annak külLerüleh~n' felrvö, gyanus 
hirben álló húzalml, koresmákat, szánó-hel~eket, bOl'déJyokilt, 
titkos gyiilholyeket, csempész ulakat, folyam· atkelésekel .a 
csendörséggel megismerteti, valamint oly egyériekre,', kik 'a 
lakosság elölt gyanus hirben állanak, azok figyelmél felhivja. i 

dJ a feltételesen szabadságra bocsájtott, valamint a, bÜIl-: 
tetésiikeL véglegesen kitöltött biintetteseknek a községb~ 'tQr~ 
tént visszatérését, vagy biróilag fenyitett egyéneknek . a köz~ 
séghe való lelelepiHésél, ugyszintén a községben hbnilletékes, 
rOl'ott elöélctü, vagy gyanus egyéneknek gyánus körülmenyek 
kiizl. a községből val u elutazását és visszaérkezését a jár~ 
örökkel tndatja; , . 

ej nzon egyéneket, kik á csendörségnek szölgáhitában 
has7,nára vnlhatnak, a csendőrség bizalmas felkérésére: meg.:. 
neve7:i és megbi7.hatóságukra nézve a járöröket informálja. 
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f) ha a járőrök közbiztonsági szoJg:íJal. feJ,jf'silr.c:n I\;iz
ben segély!'e voJni'inak ntalva, kér'ésiikrc II kii7.s(}g elíílj;il'ú
sága a s7.ükséges asszisteneziát megadja. 

Ily esetek eWfOI'dul,hatllak: hilzkntatás, szemólymnloz:ís, 
elfogatás, fogolyőJ'zés, fogolykiséret alkalmával. 

A kÖ7.ségi elöljáróságoknak fentirt kötn!mei tárgyában 
egyébként a m. kir. beli.igyminis7.ter 1884, évi 13;319 S7.. 
"Körrendelet"-e is intézkedik, miért is a7.l alábbiakban telj
tartaimulag közöljük: 

A m. kir. csenil{!rspgi inlé7.mény (>\elhp. Jrpl.p.lésp. Ma '~'l lapa~7.
I.alatok s7.el'int a csellil{il'ség mlikődésp. liiizben ~7.:íIllOS oly akadftlyoldml 
lalálkozik, melyek hivalásának sikeres leljesilésél. llphe7.i!ik, g;ílnljM{, sok 
esetben llleghim;itj:íl\. ViiliHtéh sfljnos, hogy sok p.selhen flz ilypn alwclá
Iyok a hat.Óságok állal giirditletnek, ahclyeff, hogyazoknt ellHiri!ani 
igyekeznéncIc s fl, csendőrséget a küzhi7.!ons;ig ol'szilgos érrl .. kélu'n min
den kitelhető lámogatÍlsJmn részesíte nék. Igy sok eSf'!hpl\ nwgliirfénl, 
hogya IwltÍságok egyes esetekct, a midőn a küzhiztonsilg fpl'iileliikiin 
megzavnrtatott, puszlán felebbvaló hfllós:ígnlmflk jelentellr!;: hp, mig HZ 

iIIeW csendör-{irspnmncsnoksÍlgol arrúl érlesiteni elmnll1szlo(({) k, llIinp.k 
kiivelkezf,ében a csendörség eSflk hos!lzas szolgálati ul on jn!Y(1II 11 doing 
tndomásárl1, a kiizhi7:tonság érdekében sziik!légf'lt in!hlwc1';sf'il ltpslln 
lehelle 111P.g, a 111 i ('P('11 l1zél'l. crednHólll'l'n nem ii; n~ze!h['!eU, '1':11':1<:7.1:11-
111.1,011. !m'áhhn, hog)' némely hfl!císngok 11. ki\7.hi7.tr)n~f,g IJlPgz:t \'ar;"Sfl 
esel.én, addig 11.1. iclűpolltig, mig a csenc1űrség llZ eselröl érlesitl-e n 
helyszinén meg nem jeleIIt" 11, kiizhiztons;íg hplyrc;'tllil;isa rrdf'k!"hpn Illil 
~elll '('!lplc RIMorc1nlt Iciiliiniisen nírosi rf'lHliirlml6srígok r['s7.('nll, hogy 
n I,(izc!«md és kii7.hizton8;ig teldnteléhen minden feleliJ!lségel n csendür
ségre igrckeznek h;\rill1ni s a rennrlkezéslikre ;illó rendllrspgi kiizpgl'ket 
közbiztonsági szolgálatra nem alkalmaz7.ák, szóval a helyi rendííri tepn
düket is a csell11őrség által kivánják teljcsillclnÍ. n7.zel elJenkezölf'!l: tapl1Sz-
1111tatott a7. is, hog)' egyes ,'árosi rendür-halcj!<ágok a csendiirspgel swlg;ilat 
közben nel11 csak hogy nem tÍlmogatják, Il1lnelll n csendilrségllPk n kiiz
bi7.tons:ígi szolgálat tételére yaló hÍl-alotls;igát leriilP([jkre nbn~ el II P III 

i';llIen'e, lJlinden k(ízhi7.!onsági szolgft!llti ilgyhen sflj;il IIlllgok j:írnal, pI 
a csendőrspg llleJJ{j7.ésé,·el. Ugyan1l7:ért. fplhivom a liirl'(\nyható~;ígot. in
lézkedjék a7.iní.nt., hogya hatóságok, J,iizsr'gi elilljániságok a kiizhizton
siÍg Illegzavarása esdén ne csak felettes lm!ósiÍgllilmak legyenek jplen
lésl, hanem a. legl,özelehhi csenilőrörspal'flllcsnok~;ígot. is érefsitsék ~nr
grJsen, nllgyohb fonlosságu esetben 10"118 knldiincz által és lOYiÍhhá, hogr 
ily eselhen a kőzhizfonság helyreállitásárl1 s II nyOlllozÍls llleginditiÍsiil'fl 
flddig is, mig a csendőrség megérkezik, sfljiit. részUkriil is tegyc'nek Illrg 
mindent. s áltnlábfln it községi rendőri szolg:íll1tot ll111gnk leljesilsék. A 
lll. kir. cscndőrségel cSllk is a.nnak szolgáinti nll1siflÍsfl korl:ítni kiiziill 
'-egyr k igényhn, Y111mnint pedig fl. csenilíirségf!! hÍl'fl!iis:ínak telje~iI,"~c"IH'lI 
g:íl.ollli !le igyrlwzzenek, hflnem azt abhl1n minclrn IIHí(1ol1 t;ílllogns~:ík, 
c c7.élhúl ugy Ro Yiirosok, mint a liiizségek és pn,;z!;, kOIl 117. iis~zps rellll
{íl',;ég IÓS p;í~7.tol'ok n. hal{)';ilg ;ílf.al nyih'illl!:lI'lflllrlc',k, I-ClH1é/ilíik, k:h''-'
h:ízak és lWl'eslmíkl'1l. nézl'e, lm zlÍróník n['1I1 l'oJnánl1k, 111. ir:í.lIl szabály
rcndeletileg intézkedés Leendő, YiÍrosok, l{iizségek és puszlákon éj,Hi 
örök renclszeresilendljk s az ugynevezett fplelos őrük p'l'kiilestelpn nlnpon 
álló inlr7.111énl'e elliirlendő. Végre l1. csa.vargúk, kiilünösen a "lindor 
czigiinyokra nézl'e l1. tolonczszilhnlyok szigof1lall alk111nw7.flncl,-,k, Mf'g
rilgynk gp)zcld,'p, hogy ha 11 fenllebbif'k, 11 W('\'énrhalóslÍgok által szigo-
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ruan végrehajtalnak, a kiizhiztonsági áJl~potok lényegesen javWriirOghak,: 
clvnrorn azért fl I/irvényhatóságoktól, hogy azok végrehajtását' teljes, 
crélylyel fogják cszk/i7.ölni.' , ' 

Blldápesten, 1884. évi' április hó 16-án. 
TisZd/ s. k. 

4. Nyomozási cselekményekriéI segélykezik. _ 
II községi elöljáróság a cséndő~ség. teeridÖibé,' akár

felh ivás vagy megkeresésre, alrár ~aját 'kezdeményé~ésre;, tel- ' 
jesit nyomozást, abba riemavatkozhatik he. " .,.",. 

Ha azonban oly intézkedésszi.iksége áll' be; melyet' li' 
a csendőrség a fenálló s7.abályai értelmében önmaga nem 
foganatosithat, p. o. haldokló terhelt, sértett vagy tantinak , 
jcgyzökönyvi kihallgatása, helyszini szemléről jegyzőkönyv -', 
felvétele, há7.kutatás vagy személymotozás, elfogatásna.k (öly 
esetekben való végzése, melyekben a csendőrség' ezen' éselekl 

ményeket önállóan foganatositani nem' volna jogosult) és it.':. 
teljesitendő ily nyomozási cselekmény oly si.irgős, hogy n: 
vizsgálóbiróna Ir, ldl'. járál:birónak vagy főszo]gabirónak inté7.
kedéscig az eljárás ezé lj ának veszélyeztetése nélkül 'ne'm, 
halaf;ztható, a csendör6rsparanesnokság vagy a járőr ,az illető 
teriilet kii7.ségi clöljál'óságát kÖ7.remüködésre felszólithatja és 
ily cscthcn a csendörség felhivásának eleget kell tenni. " ' 

5_ Alárendelt kÖ7.egeiket (községi rendőrÖket, éjjeli otöket,: 
ldsbil'áka!; községi csöszöket, erdökerülőket, nyájpásztorokilt" 
hegy-, mezőöröket) kioktat ják és figyelmeztetik, hogy a köi~;" 
biztonságra vonatko7.ólag tett észleleteik és megfigyelésEHket;-, 
nevezetesen: czigányok, vándorlók és inunkakerUlőkIiek il' 
község termetén való felbukkanását, gyanus egyének mozgö:.:,' , 
lódását stb. a járörökkel közöljék, ". I;' ",: 

6. Bűncselekmények elkövetése ,alkalmával; a csendőrség':: 
megérkeztéig mindazon intézkedéseket megteszi\ melyek R,: 
nyomozás sikereit biztosit ják. Tehát sürgős szi.ilrség éseléti;, 
a helyszini szemlét. meglartja, a bűnjeleket biztosítja" elfoga
tást eszközöl, házlmtatást, személymotozást tart, sértetlet;" 
tanu]mt, terheltet kihallgatja s jegyzőkönyvet vesz fel stb.." 

7. A kÖ7.ségi rendőrséget, vágy énnek hiányában-á 
rendöri teendők ellátásával megbizott kozségi közégeket .. szi" 
gonmn utasit ja, hogyacsendőrséget hivatalos elj~ásában 
támogassák és a közbiztonságra nézve tett észleleteiketvele 
közöljék. ' : .. ', ' . 

8. A csendörségáltar rövid uton nekik ' tn~omására' 
homU mindazon hátrányosságokat,'melyekböl a polg~r.ok 
életére vagy vagyonára kár vagy hátrány száI'Ipazhatnék" 
a7.onnal elenyészteti, vagy ha azok elenyésztetési hatáSk~rét 
túllépné, erről' a s7.olgabirói ,hivatillnak jelentést. tesz. 
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9. Időközönként személyesen meggyőzödik mTr'll, hogy 
a községi rendőrség, vagy ennek hlányában egyéb kÖí:ségi 
rendészeti közegek szolgálatukat pC:Jlll.osan és lelkiisincl'clesen 
teljesiLik, megbizhatóak.-e és az e tekintetben észlelt hiányok 
és hátrányok megszüntetéséröl gondoskodik. 

10. Gondoskodik továblnÍ, arról is, hogy a község he n 
megjelenö járőröknek megfelelö és nyugvásra alkalmas pihcnő 
hely, mell' egyuttal kikérdezések alkalmával, mint hiyatalos 
helyiség szerepel, rendelkezésre álljon. 

11. Intézkedik aziránt, hogy a lovasjáröl'i:ik kinf>slúl'i 
lovai - ha a községnek istftllója van - oU, f'lIcllf'sellH'1l 
polgári egyéneknél megfelelö elhelyezése legyen ós IlOgr 
szükség esetén azok - árrnegl.érilés mellett - élclellllllcl 
is elIátLassanak. 

Jllcg}c.qyzés: A fenti 10. és H-ik pontbnn megirt nzon jogn a jár
őröknck, hogy a saját személyük és a kincstári lonlkllnk a kiiz~pghpll 
szolgálatilag való tartózkodás idejére megfclelő elszállásolás:1 Il'gycll, a 
beszállál10lási törvényen alapszik. (Lásd ,Elszállásolás".) 

12. Helyi rendészeti ügyekben a feliigyelelet gynknroljn, 
a káros követkézményeket idejekorán teendő intézlH:'désck 
által elháritja, vagy ha az intézkedéstétel jogköl'ét Inlhnladmí, 
felsöbbségénekjelentést tesz. 

Á csendörség a községi elöljáróságot a helyi rendészeli 
teendök végrehajtásában támogatja és a tapasztalt visszaélé
seket és mulasztásokat vele közli. 

Sürgös esetben, helyi rendészeti ügyek végrchajtásánál, 
a cl:;endörség segélykezésre a község elöljárósága állal fcl
kérhetö. 

13. Gondoskodnak arról, hogy az elöfogatok a csendöl'ség 
használatára bármely idöben és lehetö gyorsan kiszolgállas
sanak. (Lásd "Elöfogat" fejezetet..) 

14. A községi szolgákat utasítja, hogyajárörök állal 
hozzájuk intézett oly kéréseknek, amelyek p. o. éleimi szerek 
hozatalára, megnevezett egyéneknek a község ház:ihoz vakl· 
megidézésére és a közbiztonsági kérdésekkel összefiiggö 
küldöncz-szolgálatok teljesitésére vonatkoznak, kéSZSéggel 
megfeleljenek. 

A járörök eziránybani tulköveLeléseit vagy lulknpásaiL 
a községi elöljáróság elsösorban az örsparancsnokságnak, 
másodsorban a szakaszparancsnokságnak orvoslás végell. 
jelentse fel. 

15. Ha a csendörség bármely okból a laktanyát elhagyni 
kénytelen, a laktanya-épület, illetve az ott lévö kincstári 
vagyon megörzésére az örsparancsnokság megkereséséhez 

.,' 
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képest - ha községi közeg rendelkezésre 
közeg alaktanyába kirendelendö. 

A kincstári vagyon biztos megőrzése ugyanis állami 
érdek lévén, ezt a községi elöljáróság is elösegiténi tartozik. 

Alaktanya felügyele.tére rendes korülmények közt az 
örsfözönö is elegendö, községi közegek.,kérését ennek folytán' 
az örsparancsnokság lehetöleg mellöze. . . 

II. A. fÖszolgabiró. 

A) J o g a i. 

1. A föszolgabiró, mint nyomozó rendőri hatóságnak 
jogában áll a csendör-örsparancsnokságokat; sürgós ésete~ben 
az azokhoz tartozó altiszteket és legénységet is, tehát első 
sorban a szolgálatban álló járöröket oly nyomozó cselek.:. 
mények teljesitésére felhivni, melyeket a csendör-legenység, 
mint rendőri közegek, á hünvádi perrendtartás reridelk:ezéséi~ 
hez képest teljesiteni jogosult. . •. 

A főszolgabiró tehát felhivhatja a járása lerilletén állö~ 
másozó csendöl'-örsparancsnokságot, illetve l~génységet. bűn
ügyekhen elfogatásra, házkutatásra, személymotozásra stb ... ' 

2. Ugyanily ügyekben. a szakaszparáncsnoltságókhoz, 
vagy a járása terUletén kivül állomásozó örsparancsnokSágok-
hoz megkeresést intézhet . 

3. A saját kezdeményezése. folytán folyaníátba télt nyo-· 
mozás alkalmúval bizonyos nyomozási cselekmények végrehájtá· 
sánál a területén levö csendörséget segédletül igénybe veheti. 

4. A közbi7.tonságra vonatkozó bármely ügyre nézve 
puhatolásokat végeztethet és jelentéseket követelhet be az 
örsparancsnokságol\Lól. 

5. Ugyanily ügyben a szakaszparancsnokságot megkeres-
heti és értesilést kérhet. 

6. A· teri.iletén lévő örsparancsnokságokriak (különitmény
parancsnokságnak) közbiztonsági szolgálatra vonatkozó ügyek-. 
ben általánosságban, vagy részletes utbaigazitást adhat s idö~ 
közönkint az örsparancsnokoktól szóbeli, vagy irásbeli jelen":' 
tésekel követelhet az eredményről. . • . 

7. l\lás rendörhalóság által a járás területén teljesitend5 
nyomozási cselekményekhez csendörségnek segélykép való 
kirendelése. 

8. Joga van az esetben, ha a járás terüietén, avagy· 
annak egyes helyein a közbiztonság megzavarodását, vagy. a 
lakosság bizonyos rétegeiben izgatott hangulatot, vagy oly 
mozgalmat észlel ne, mely a fennálló törvények és a társa
dalmi rend felforgatására irányulna, a baj; illetve veszély 

10· 
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okának a helyszinén való tanulmányozása után. -- nem
különben, ha azt tapasztalná, hogy a csendörség s7.0lgálnl1it 
bármi okból is eredményesen elvégezni nem képes, - a 
hátrányok elenyészteté~e végett, létszám felemelése, illelve az 
örs létszámának megerősítése, lüi/önitmény felállitása, esp.l1cg 
a legénységnek másokkal való felcserélése, ha pedig anllak 
szükségét látja, az őrs létszámának leszallitása és kiilönit
mény feloszlatása iránt a szakasz, illetve szárnyparancsnok
sághoz indOKolt javaslatot tenni. 

9. A közbiztonsági szolgálat terén él'demckct s7.cl'7.ett 
cscndörök kll.üntetése és megjl1talma7.ása, az állomúshp.lyciken 
bármi okból meg nem hagyható cscndör-Icgénység álhclyc7.é
sére nézve a szakaszparancsnol\ságnak javaslatot. tenni. 

B) TeendÖi. 

Ezen jogokkal szemben a föszolgabirák teendöi a csendiir
ség irányában a követkézökre terjedjenek ki: 

1. A csendőrséget érdeklő és a kÖ7.bi7.tons:ígi s7.olgálall'a 
vonatk07;ó,' hatú.skörükben tudomásukra jlltOtt. iigyckpl, kiizhiz
tonsági 7.avarolmt a csendörő,'s vagy s7.akas7.f1at'ancsnoksá!!~U11 , 
kÖ7.lik. 

A kÖ7.biztonsfigi 7.avnroklól elleldnt\'e, a esclH1ö,'s(~gct 
is érdeklő ügyek lehetnek: 

a) korcsmák, kávéházak, b(ll'(lélyok engedélyc7.ése; 
li) a zárórákra vonatkozó intézkedések; 
c) zárórák meghosszabbitása; 
d)· népgyiilések, tánczvignlmak, szini előadások, hií"ész

mutatványok stb. engedélyezése; 
e) könyümdományok gyiijtésöre vona:kozó cngcdélypk; 
f) búcsúk, vásárok, körlllenetek idejének és helYÓlll~k, 

esetleg azok elhalasztásának kÖ7.1ése; 
g) vadász- és fegyveradót fizetök névjegyzékének kÖ7.1ése; 
h) kQrcsmárosok, felesketett erdö-, mező- és gátörők 

névjegyzékének közlése; 

i) fegyház- és börtönigazgatóságok részéről a feHétele~en 
szabadságolt, vagy 'végelbocsájtott és a szolgabirói járás t.e
rületére illetékes egyéneknek az őrsparancsnoksúggal leendő 
közlése i 

le) a járás területén más rendőr'hatóság által teljesilptt 
nyomozó cselekményekröl az illetékes örspar'ancsnokság él'le
sitése; 

l) A járás területén lakó egyénekre vonatkozó gyallus 
köriilményeknek az illetékes örsparancsnoksággal I{iJzlése. 

í> .. ' 

2. A csendórségpt szolgáhltuk téljes'ité~ébé\\~' kii1öfi~~én :', 
nyomozásoknál, erkölcsileg támogatják es evégből a közs'égi 
előljáróságokat hivatalos 'utazásaik 'MkalrriáV'ál- írtégfélelöéh : 
utasit ják. ' . ." .' '., "- '. 

3. A csendőrseg tészérőlá közbiztoIisagra'nez\ré' he~ 
jelentett hátrányokat tőlük telhetőleg éS idéjélJen 'elé'iifésztEítik. 

4. Örködnek a felelt, hogy acsen~8rség ili< :!\ti:qr.r{ifö~tö~;, 
közbiztonsági szolgálattól el ne vó'Jiassék és oly féllllvM'okltlil j .. 

melyeknek teljesitésére más őrközegek is rÉÍndelkÓz€§'Í'é'·:á1ia;. , 
nak, ne terheltessék. . '- .. ' ' . ," .. ' 

5. Figyelnek arra, hógy a csenJörség' é's' 'Ii k6z§égi' 
előljáróságok közt surlódások elő ne fordulj anák, IlZ 'elÖljáió
ságok a csendőrséggel szemben ne kicsinfeskedjenekj ' h,a"; 
azonban surlódások mégis elöfordultakvoJpa, '0. jó vis~oi1t '::. 
helyreállitása érdekében a siakaszparanc~nokkal 'egy~etéi'töleg . 
intézkedjenek. . . ... 'i i.': 

6. A csendőr legénység személyét és egyént rtiegbtzhai6~, . 
ságát illetőleg tapasztalt hátl'ányokat a csendör-siakászpa~ 
rancsnoltsággal közlik j ha p. o. azt tapasztalnák; . hogy, á. , 
legénység iszákos, dorbézoló, kártyás; fellépésében 'durva és 
tapintatlan, hántulmazásokra hajló stb.; erről a csendőr szaP 
kaszparancsnokságot irásban, Mvésbé fontos esetekben p:édig 
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a nála időközönként megjehmő csendőr-tiszteket szóbelile,g .. 
értesíti, másrészt azonban a szolgálatukat dicséretre méltó 
buzgalommal és önfeláldozással teljesítő csendör-~e'génysétt '... . i .. 

érdemeit, esetleg a megérdemelt jutalom; vagykitÜhtétés.:·'· í··· 

kieszközlése végett a szakaszparáncsrtokság, illétVe a íllUi.t> 
megjelenö tlszteknél kellően méltatják. . ., '.; 

7. A kö~biztonsági viszonyok' és ána~olókr6i, inagukrtak 
Il'iegbizható tájékozást szereznek. .. 

8. Intézkednek az iránt, hogy a csendŐrség áltál' nekik .. ,. 
tudtul adott a közbiztonságra bajt okozó veszélyes jelenSégek 
gyors intézkedések által elenyésztessenek. . ..... .' :i>i~: ... ,>:' 

Ide tartozik a többék kö~t ti, \tih\dóÍ'~zigányok e~,;,'," ,i >. 
csavargók tekintetében fennálló és'a belügymirtistér' 1885: Y: . 
évi 9389. sz. körrendélétével . kilidott tolónézil~íib1i11 sZÍgóHf.· 

'végrehajtása, lovabbá á priieven.tlv iritézkédé'sek alkalri1i1~asa~ 
amennyiben ez hatáskőrébe ~esik. ..,.,. . 

III. Azali~pMt: -' 

Az alispánoknak a 'cseridőrséggelszeinben. IIgyáIiaiort 
jogaik vannak, mint amelyekl,\:el a szolg!lbirák felruházvák, ~.zoIi 
különbséggel, hogy mig ,aszolgabirákcs~kis:a járásuk terii
letén rendelkezhetnek a .. csend,órseg felett~ addig az alispánok 
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a megye egész terüIetén elhelyezett csendőrség feletl gyako
rolhatják a rendelkezési jogukat, ezenkiviil a l,iizbiztonságrR 
vonatkozó ügyekben ellenőrzési, kezdeményező és indih"ányo
zási joggal is bírnak. 

Az alispán i hivatalok, amegye teriiletén előfordult 
büntetendő cselekményehől, az őrsök esemény i jelentései 
alapjan, a csendőr-kerületi parancsnokságok állal havonta 
összeáIIitot.t esemény jelentésekből nyer értesiilp.st, melyhen 
rt. fontosabb események részletesen, a kevésbé fontoshk SZÜII1-
szerint vannak feltüntetve. 

A vármegye alispánja a fontosabb eseményeln'ől ezen
feIii! a szolgahirói hivatalok által is értesülést nyer és ezek 
alapján a megye közbiztonsági állapotairól magát minden 
irányban tájékozza. 

Oly esetekhen, midőn az egés7. vármegye közbiztonsága 
ves7.élyezl.etve van, pl. fegyvel'es rablók és Iltollií.llók gm';íz
dálkodása által, továbbá ha egyes községekben lá7.arl:í.s, Yagy 
zendülés törne ld és a törvényes rend helyreállitása érdekében 
rendkivüli intézkedések válnának szükségessé, vagy nkkor is, 
ha valamely l,özségben rt. közbiztollság a gyakran elüfol'dllló 
hüncselelunények által meg van 7.avnrva, Yégiil ha liiznrl;is, 
vagy nagyohb zavargiÍsok Idtörósótől tartani lehel. n 11 n'; 
elenyészl.etése, vagy megelőzése czéljából a csendiir számy-, 
illetve kerületi parancsnoksággal érintkezésbe lép és a szük
ségesnek mutatkozó intézkedéseket azzal egyetértőleg lI1egteszi. 

Hivatalos utazásai alkálmával meggyőződik aITól, vtljjon 
a közigazgatási hatóságok a csendőrséget hivatalos eljál'ásíi
han és müködésében kellőkép támogat ják-e és ha mulaszlüst, 
vagy közönyt tapaszt.alna e téren, hefolyását érvényesiLi. 

Ha meggyöződnék arról, hogy valamely őrs álloll1íÍs
helyének Illegválloztatása válnék sziikségessé, vagy ha egyf's 
veszélyeztetett pontokon csendől'-őrsök felállitását. szükséges
nek vélné, ez irányban a kerületi parancsnokságnak javas
latot, egyidejüleg a helügyminiszternek is jelentést tesz. 

A csendől'séget illetőleg mindennemii hátrányosságok, 
vagy szabálytalanságokról, - fontos esetekben a szárny
parancsnokságot írásban értesiti, kevésbé fontos esetekben 
pedig a nála időközönkint hivatalosan megjelenő tiszteket 
informálja. 

~>'." 

~ 
. ": 

"., 

VIII. FEJEZET. 

Csendörség állomáshelyeínek megváltoztatástt;~ uj al .. 
osztályok, különítmények felállítása, örshl'é'gerÖsités.ek. 

A csendőr-kerületiparuncsnokságok' h8.tásk6fébe . esŐ 
ügyekhől, mely a közigazgatási hatósagokra nézve is' nagy 
fontossággal bir, - felemlittetik az ujonnán felállitand6 .tiszti 
alosztályok és őrsparancsnokságok alloOláshelyeinek IÍlegha~ 
tározása, illetve ez iráhyu inditvány tételek feletti tái'gyálás.A 
csendőrség állomáshelyeinek meghatározása a belügyminiszter 
hatáskörébe tm·tozik, ki ezen jogának gyakorlását illetőleg ti 
vármegyék alispánjai és a csendőr-kerületiparancsnokságök 
javaslatai alapján határoz. ..,", 

Ugya tiszti alosztályok, mint az őrsparancsi1okSá.gök 
áUomáshelyeinek meghatározása fontos közbiztqnsági érdek, 
amely nagy gondot és megfontoUság'ot igényel, hogy ugy a 
kiizbizlronsági, mint a csendör-Iegénység és a kincstár érde
kei egyaránt megóvassanak. '. ..' 

l1:h-ii\ tekintendő, hogy az örsök lehetőleg oly .községbe~ 
állomásozzanak melyelmek vnsútja, postája és tádrdájávilrt 
és hogy ezen helyek . lehetőleg az őrskörlel közepére essenek. 
Ezen követelmény abbán találja magyarázatát, hogy az őts 
legénysége közbiztonsági zavar elő fordultával ekkép ié'ggyoi'
sabban jnthat a veszélyeztetett pontra,. másrészt pedig'. ez 
esetben az őrjáratok légczélszerübben oszthatók bé es' á 
legénység által a legkönnyebben és . legkevesebb fáradsággal 
port.yázhatók. . . .' • 

J:íráshiróság és közigazgatási járás székhélyéli, e!kerül-
heletleniil szükséges, hogy őrs állomásozzék. 

Oly helyeken, holközbizto'nsági zavarok !;ürueri'fördt;il
nak elő, vagy ahol rendzavarások, lázadás, . stb. kitörésétől 
alaposan tartani lehet,. - amely állapotok 'áionban :még 
nem öltöttek oly jelleget, hogy li következhető veszélyt ideig-c. 
lenes intézkedésekkel elháritani· ném lehetne; az örs 'meg
erősítése, létszámának felemelése, vagy különitmény félal1iiása 
iránt gondoskodni kell. .. '. 

Az idevágó intézkedéseket a csendörség tiszti· 1l1ósitá
lyai a főszolgabiróval- egyetértőleg a saját kezdeményezésük
ből is megtehetik, - a főszolgabitónak pedig joga \ránéz 
iránt a szakaszparancsnokságnak javaslatot temlÍ. '. '.. . "'.. , 

Midőn azonban a közbiztonsági 'állapotokon idelglénes' 
intézkedésekkel segíteni már nem lehet, ott az ör~szek~ . 
helyének a veszélyeztetett pontra való áthelye7.ését; esetleg 
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uj örs felállítását kell kieszközöln i. - Ugyanez nil akkor, 
há az örskörlet nagyságánál, az elöforduló közhiztonsügi 
zavarok nagy számánál fogva a közbiztonság sikeres Illcgvé
dése csakis az őrs terület kettéosztása által érhető eL 

A közigazgatási' hatóság és csendörtiszti .parrtncsnok
ságok ajánlataikat kellő indokolással és az orszng pénzügyi 
helyzetének megfontolásával tegyék meg. 

A községek ily kérdésekben a főszolgabiróhoz vannak 
utalva. 

IX. FEJEZET. 

A csendőrség elszállásoJása hivatalos eljárása közben. 

Ha a szolgálatban álló csendőrtiszt, altiszt, vngy csendőr 
az éjt állomáshelyén kivül eltölleni kénytelenittelik, vngy 
ha tlllajdonkép szolgálati alkalmazás nélkül (pl. áthelyezés 
alkalmával) valamely községen átvonul, beszállásolLaliisám 
nézve ugyanazon igény joggal biJ', mint azt az 18T!1. évi' 
Xx,"'{ VI. L-cz. 38""754. §§. a honvéd Liszt, illetőleg a honvéd 
részére meghatározzák, azon különbséggel, hogy a rsendör
legénységnek a szállásadó részéről nyujtandó élclmczésJ'e 
nincs szüksége, miután azt sajátjából tartozik fedezni. A be
szállásolás után járó dijat a községi előljárónak azonnal 
nyugta mellett kell lefizetni. ' 

MegjegyezteLik azonban, hogy a legénység ha az átvo
mllás helyén csendőrség állomáso;ma, a laktanyában kiHetcs 
magát elszállásolnia, 

A csendőrségi szolgálat ki.ilönleges viszonyain ál fogva a 
leggyakrabban fordul elő, hogy a csendőrtiszt és legénység 
éjjel érkezik a kÖZSégbe, midőn az éjjeli örökön (rendőrökön) 
kivül, más hatósági közeg már nem található ébren. 

Ugyacsendőrségnek, mint a községi p.lőljáróságolmak 
érdekében áll, - háborgatások, zaldalások és hiáha való 
várás elkerülése czéljából - ha minden községben már eleve 
kijelöltetik azon hely, amely átvonulási szállást képe7., 

A községi előljáróságak ezell helyeket aszolgabirói hi
vatalnak bejelentik, mely azután azokat a csendőrkeri.ileti pa
rancsnoksággal közli. 

Tisztek részére, állásukhoz képest, tisztességes és kifo
gástalan tisztaságl1 helyek biztositandók és pedig vagy ven
déglőkben (korcsmákban), vagy oly magánegyéneknél, kik ene 
lakásIlk egy részét egyszer s mindenkorra felajilnlják. 

,.~' . 
.;'> 

..... 

.' 

.~ 
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A legénységi áUományu egyeneknék,:'vagy:'a'kMség 
zánál jelölendő ki egy szoba 2 ágygyal és ihegfelel6 > ,ágyne.:. 
müvel, vagf pedig a községben jó hirnetnek örvendö.és tiáz;. .. 
tességes polgáregyénnél bizLositandó átvóhülási súUlá'S,hóL'á' 
csendőrö!{ magukat kipihenhetik es a hol:egyritlal 'étkezhet;. 
nek is. . . .". : i" • 

Az átvonn1ásis'záll~ski~zelÍleléséÍlél"stily' fek'télen\:Íö 
arra, hogy az ut fáradalmaitól rendesen elcsigáz'ott éSéhdötok,. . ... 
háborítás nélkül nyugodta.n pihenhéssenek; ennek folytán'· 'át~ 
vonllli'isi s7.állásnak lehetőleg magános elkülönített és elzárható 
szobák hi:dosilRl1dók .. 

Télen ezeknekftitésé'és viJágHása á községi' élÖlját6<'u:~.· 
ságot, illetve az átvOIiulási.·szé.'i.lIást elvallalt egyént terhéli. !i\:::).; 

. Nagyobb városokban tisztek té~zére·.a . szállödákb~n v;an;!.'it:f,. 
átvonulási szállás biztositva. és !lZ átv'óritilási szálláseí't ·á:·kI1·/'·: .; .:'; 
tonai kincstár és az' érdekelt város l~özt1étreiött megállapodás 
utján létrejött egyezmény szerint 52; illetve 70 fillér fizetendő 
napjára. . . . .' 

Tiszt.ek községekben naponta 52 fillért, törzstisztek"en-
nek kétszeresét fizetik. .:" , . 

Az átvonulási szállásért járó dij, nem a szá.llasad6i1ílk;. 
hanem a községi előljáróságnak leszhyugta ellenebeq. kifizetve. ; 

Az átvonulási szallás kiutaláSa aközségí, eloljáróJ1ak ' 
kötelessége. :." . '.. . '., 

Oly esete1,ben
t 
midőn valamely kÖzségherl\ vagy; á··m.e1.:' 

gye egyes részeiben megzavart közbiztonságÍ: álltlpot-Mgfobb ~ ,: 
számu csendőrségi erő összpontositását teszi szukségtisse, át '.: . 
összponlositott legénység elszáUásolása ll' tenti hlltái'(jzváti.tok!~: 
ertelmében történik és a felmerülő költségek' a helugyi tá.l'ézát: 
terhelik. . . ." '. . ... .., 

Oly esetekben azonban, midőn valamely községbén ". a .' 
megzavart rend helyreállitása' czéljábólj 'csendőr-Iegéáyseg;' . : ' 
ősszpontositásR, vagy karhataltni. segé«llét rendeltetnek iki;1 ;. " .:. 
pl. lázadás, szoczialistikus és nemzetiségi mózgalmak. elfojtá.sa;; :, 
községi adó behajtásánál nyujtandó segélykezés c~éljáHól;· a :, j:' .. '. '. 
bcszállásolás költségei az illett) községét b:~rhe1i; á tnélynek ~"., '. 
érdekében a csendőrségi karhatalom kirendeltetelt. .'.1', '. -' 

Ellenben oly esetekben, meiyek nemcsak helyi érdeltii'ék, "' .. '. 
hanem általános ves'tély elhárítására' czéiiÓ intéíkedéstlk: >:::: 
keresztülvitelét czélozzák.· pl. vízáradás, jiirVányos. betegSégek:.:':::·' 

. behurczolásának es tovább' terjesztésének· meggáHása . sd).;' á.!.. .. ;" .. 
kirendel t csendőrségi erőelsiállásóláSából felmerülő költsége~ "; :,';' '~'. '.:.:' 
k
· k' . . l" . '. ':,' ". : .'. 'C! ";'»":' et a. mcstar vfsel. . ' . ,:.,". ,:,: ..... :;;:'!~:",' 

A· fenliel,ből következik, hogy a cséÍ1di;r§é~hék''jögáí)~n'': ". 
aU járőrszolgálat teljesitése :alkalmávalmaga.t beszállásoltáthi. 
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Mintán a7.onban ilyncmii he>;7.:illáso!;ísok ('gyr·r~s7.l a kiiz
séget terhel nék, de magára a lakoss:ígra is kel/emeUr)!) volna, 
legczélszeriibb, ha minden község állandó pihenö helyröl gon
doskodik, ami annyival könnyeben vCí~ethcW krres7.liil. mcrt 
a legtöbb közsftgháiánál megfelelö helyiség áll I'cndelke7.ésre. 

Pihenő helyekül tehát a községhá7.ának egy alkalmas 
szobáját keH ily czélra a legszükségesebb hlltorrlamboklml 
berendezni. 

------

X. FE.fEZln. 

A katonai előfogatokróf általában. 
Különös törvény hiányában, a sziikséges cWfogatot és 

pedig az igavonó állat.ok tlllajdonosai ál/om:íny-mf'nnyiség-e 
arányában s a kellő sorrendben, 1l7. eddigi gyakorlat s7.f'l'int, 
az erre jogositott katonai személyeknek, vagy csapatnak, akúr 
a személy, akár a podgyász továbbszúlli[;lsa ezélj;'t11f'II, a vol! 
tcljhatalmu csó szári biztos által LE50. évi ff'hrn:íl' G-:in ki
adott hirdetmény értelmében, a kÖZSég előlj:ir'ója a sziiks{'gcs 
mennyiségben előállitani és rendclke7.ésl'c hocs:ijlnni [fII'[ozik. 

I,qény az elöfogatokm s azok kiállításának IIlóf(ja. 

A m. kir. honvédelmi ministernek 1874. novemher 20,lin 
43,489, sz. a. a törvényhatóságokhoz inté7.elt körrcndelele 
értelmében, nehogy az előfogalok a katonaság, illc!ölcg lm
[onai személyek által magánezéloln-a kövcteltesscllek s hasz
náll.assanak, ah illető parancsnokságok utasillallak, hogy f'1ő
fogatok a katonaság állal csak akkor kövctcll.cs!"ellek (!S s7.ol
gállassrtnak ld, ha az illetők magukat hiteles hi\'atnlns ok
mány előmutatásával erre való jogosults<igulml. igazolják. 

Az előfogat rendszerint két felhámozo!t lóból áll. Oly 
helyeken azonban, hol téli idő, vagy rosz ul ak miaU két 
lovas előfogat nem álliUathalik ki, ehelyett a kincs[ór, vagy 
az elöfogatot h*,ználó lmtonai s7.emély rovásóra 4, vagy 
esetleg több s pedig a község előljárója által meghatározalldó 
számu lovas előfogat adandó l'endellm7.ésre. 

Hol lovak nem léte7.nek, vagy ilyeneket a vis7.0nyoknál 
fogva haszllálni nem lehet, öl\rök stb. tíllitandók előfogatlll. 

IIátaslovakat és teherhordó (málhás) állatokat, ugy a 
személy, mint a teher tovas7.álli[üsára csak ott s7.abad l1asz
nálni, hol a t.ér és talajvis7.0nyok akocsiközlekedést alm
dályo7.7.ák. Ily esetben egy elöf(lgrtl helyeIt I{(~I teherho!'fló 
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állat és II szállitásra' jogosúlt minden eg'yes személy számára 
egy-egy hátasló bocsájtandó rendelkezésre. ' . .'. 

A katonai előfogat hid- és vámpénz fizetése alól fel -van 
mentve, hol azonban vám' és; 'révbér .szedetik,'l:1zt :iz 'elő..:. 
fogatot használó fizeti. . 

Az előfogatot a visszautazásra ,is' Iéhet haszriálni, de 
akkor .~sak fél dij fizetenclq.. ., .!,.'. 

Ulés hiányában azt szalma' pótolja. ' .,. . ' , , 
Ha a megrendeit előfogatos 3 órán túl várni kénytelen, 

részére az előfogati dij fele megtéritendő. " , 
Felmerülő panaszok fokozatosan döntelnek eL 
Az előfogatok használatára nézve az 1876. éyi" január 

1O-én, 1025/IV. sz.· a. kelt honvédelmi ministeri rendelet 
(R. K. 1876. év 3. sz,) intézkedik, mely szerint II kiszolgált 
előfogat téritési összege, minden egyés:hámos- 'vagy hátas
ló, esetleg öszvér után kilométerenkint 7 fill~rrel"számHtatik j 
fél kilométernél csekélyebb távolság számitásba nem "ehető. 

Az előfogatozásra kirendelt két lovas előfogaht köcsinak, 
legnagyobb terhe 560 kilogrammo t meg nem halá.dhát>, '. 

A legnagyobb távolság, melyre az előfogat igényheve
hetö, akl,ént van meghatározva, hogy rendes körulmé11ye1c 
kii7.t minden előfogat, tekintet nélkül a távolságra, 'ésítkis a 
kiindulás állomásához eső, legl{özelebbi előfogatozási· állo:" 
másig használható. . ' .:. ' , . 

Hángsulyoztátik- ' azonban, hogy a fenilebh hivatkozott 
rendeletben hangoztatott irányelv csakis rendes kÖÍ'ül~ények 
I,özt érvényesülhet, ellenben a csendőrség· különleges,' szóigá .. 
lati viszonyait teldntetbe véve, oly .esetel,ben, midőn ~a hely" 
színére való gyors odajutás azt ugy kivánja, az előfogat a 
31,442/X. 92. sz. honvédelmi ministeri rendelet hatátozván'yai , 
szerint, egy előfogati állomásra. (t5.1~1\l km.);, 'sőt ha· a 
szükség azt ugy hozza magával (pl. gonosztevők iHdőzésénél, ' 
lázadásnál, sürgős nyomozásoknál), ennél még nagyobb távcil~' 
ságra is igénybe' vehető, '., .' , 

A csendőrségnek igényjogosultsága a 'éSémlőrségiszer- ' 
vezeti utasítás 37. §. 4. pontján alapszik; amely szerint az 
előfogati igény a csendőrség részére ugyanaz; mint, a hon~ 
védségé. • c 

11fcgjegllzés. Az, elöfogati 'kérdés rendezése már hosszabb idő' óta 
rolyamathan van, miut,án a jelenlegi alapon nyugvÓ határozváliyok; min.t 
elavultak, a kor fokozódó követelményeivel immár összhangbaJl, nem· . 
~m~ .' 

. -; ~. ,: ~ . ,' .. 

;' ,'. 
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XI. FEJEZET. 

Csendörlegéiiység kitühtetése és megjutalmazása 
iránti javaslatok. 

A közigazgatási vagy más egyéb hatóságok, ha hivatalos 
ügyködésük alkalmával öly tényköriilményekre találnának, 
amelyek véleményük szerint alkalmásak RITa, hogy valamely 
szolgálati ténykedést teljesitett csen dör-legénységi egyén Idm8-
gasló érdemei felsőbb helyén is elismerésre találjanak, a lény
állást ism'erlető közlemény t a csendől'kerüléli parancsnoldlOz' 
juttatják és abban az, érdemeket szerzett csendőr-egyénéket 
Jcitüntetésre vagy pénzbeli megjutalmazásra, esetleg mindkettőt 
együttvéve is ajánlatba hozhatják 

Megjegyezt.etik azonban, hogy a csendőrség csak a7. 
esetben h07.ható kilünLel.és're, vagy megjulalma7.ásra javaslallJa, 
ha a, szorosan vett lcó'lelessé,qénél tó'bllCl telt és ha eljárását siker 
is koronázta. 

A szolgálati ügyekben való fárac1hat.Ian buzgalom és ki
tartás mindenesetre elismerésre méltók, dc ezen tulajdonsá
gok csak akkor válnak közhasznuakká, ha azok éS7.szerÜ
séggel és leleményességgel pnrosulnak, miáltal aztán hoss7.abh 
időn át sikerrel folytatott becsületes munkálkodás után, oly 
szolgálati eredmények létesülhetnek, melyel( a polgárság jó
létét előmozditani alkalmasak és a közhasznu munkálkodást 
elismerésre érdemessé te~zik. 

Ezen hosszabb időn át folytatott és feltünés nélkül lé
tesitett munkálkodás eredményétől eltekintve, előfordulhatnak 
oly események is, amelyek azáltal, hogy a lakosság él'ziilel,ét 
nagyobb fóldmn fosongásba hozták és különös slllyos voltuknál 
fogva közfeltünést keltettek, kiválóan alkalmasak arra, hogy 
a esendőrségbe vetett biza!om, a megzavart közbiztonsági 
állapot helyreállitása és a bilnösöknek megtorlás czéljából a 
hün~ető biróság elé állitása által nemcsak mégszillirdittassék, 
hanem öregbittessék és tekintélye kifelé emeltessék. - Ily 
események például lázadások és zavarglisoknak gyors éR eré
lyes elfojtása, rablások, gyilkosságok, rablógyilkosságolmak, 
~agyobb sznhásn lopásolmak és má~fn..iln. oly rejtélyes és ho
lIyolul!. hiineseLnek Iddcl'Ítése; továbbá veszélyes gonos7.tevök
nek, el1enszegü1őknek és egyéb törvénysérlőknek bátor és elszánt 
fellépés által történt ártalmatlanná tétele, főkép akkor, ha a 
csendörségnek fegyveres ellenállást kéllett leküzdeni, végiil 
vizáradás, tíízvész és elemi csapásoknlil az életmentés' körül 
tanusitott derék magatartást, ha egyuUal beigazolást nyer 
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azon körülmény is, hogy a'z iltetÖ' csehdŐret'C11,na,l\julUul1 :11 '.:" 

saját életét, vagy testi épségét kO'ciItástilttJi.,~;;;,:";:;'(';·;;'!'?:;':::": 
A hatóságoknak ajánlataik megLelelétiéLa'téiiyliltást' ki~' ,,', 

mórihJ módon és' tárgyilagosann kéll isth~ri(}tniÖifés'",á tánük, ;: :: 
volnának. a kimagasló szolgáiati ,cSélek~~rit.ig~~gliís~í!il, stük:;,:: ·'i" 
ségesek, azokat nevük és lakhelyeikpötltó~ irlégJélőIese ipel"',,):,: 
lett fel kell emliteniök, ---' esetleg 'á' velük, fél-fétf Jegyz0 .. :': 
könyveket az ajánló beadványilyal égyüu'terje§ziiIt fél.' 

Ha magán fél, vagy pedig vállalát I'é~ztétiytársa§ágisth., 
találna a csendőrség szolgálati. ténykedésébei:l kiiliágaslót és, 
elismerésre méltót"épugy jár el, fnint 'a hatóságökra Déivé az' 
eljárást a fentiekben ismertettük. ,..,,; ;_::' ,,:y,:-;," ::, .. .," , 
, Magánosok, vagy társaságok áHái"a köz~iHön~ág: és ' 
közvetve az ő érde,kükben. sikerrel teljesHétt~zolgálatoktlalt. 
jutalmazásár~ szánt pénzösszegeket. a2: eljár!, )~9étídötöknék , 
elfogádni tiltva van. Ilynemü ajánlatok el.:! vagy ~l nem fogadásá 
felelt a honvédelmi minister· dönt. ' ", ;' 

Elv az, hogy egyes csendői-egyéneknek ~agán9sók; 
vagy társaságok részéről pénzzel való jutahruizása; illint á 
csenrJörség tekintélyével, össze ném férhető ínagas~bbszeín':' 
pontból heJy nem adható; ha. azonban ajánlatot" tév~k II ju~ 
talomdijat valamely, a csendőrlegeilység, níégjutalliiazásáNl 
nézve létesitett alapilványba leendő, befizetésre,lijái1lják ,rel~ , 
ez esetben annak elfogadása nem iitközik.,ileJH:lisegbéi.::/';i ,'" 

Megjeg!!zés. A kiváló szolgálatokat tett· csefid<irleMnység ", :incgJi1~ , 
tahnazására a beliigyministcr évente bizonyos összegét ,el~iÍ'áIiyozkölto 
ség\'cf,ésében, melyböl az arra érdemeket szerzét altisitek 'és legénység 

, esetröl-esetre, a kerületi parancsnokságok ajánlatára, hitbhyos összegil , 
pénzjulalomhan, illetve méllánylást érdémlö esetekben segélyben része~ . 
sithetö. .' '.. ' '. " 

Ezenkivül a honvédelmi min'ister kezeléséb~~" több o1-y': 
alapitvány is van, melyből a csendőrlegéIÍység li fénteittli~étt 
czélböl jutalmazás-, illetve segélybenrészésithetö~ ... , , , 

Ezen alapitványokat alábbiakban isthertetjÜlt' 

A cSélidllrségi alapitványok és ftiok riiridéltétése. . 
Csendőrségi egyének javára jelenleg öt alapitvány létezik\~s p~dig; , 
1. .A m. kir. és a m. kir. horvát-szlavoncselldörség jelV~i1y-pótdij , ' 

alapja". ' " " 

2 .• A m. kir. és a m. kir. horvát-szIa von ' csendörsÓg jutalp1az!\ai 

alapja"É két alapityá~y, mint éinevezésiikis ri:liitatja;' k.ÖzÖs ).1ap "a: mi; · , ',-' 
kir. horvá.t-szlavon, éseMirrséggel, ,továbbá Íriié.:r6}ag a' m. kit. csend.; ;-: 
őrség részére létesült:', . , ., ., . ;' :,' . , :'. ;" ' 

3. "A m. kir; csend'lir'ségi' zSéfjköny~~vMlalat tisztá:',jö~~~!lhné~öi,' 
a m: kir. csendör-Iegénység -jutalmazásá±a és segélyeze,Séridétesitett 
.Török Ferencz"-féle alapitván,y", ' "., : ' 

",:" 
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. 4-." A domhrádi Nagy Gyula és neje szüleIeit nerndl Ilonka "-féle 
alapitvány; végül kizárólag a m. kir. horvát-szlavon csendőrség részérc 
tétetctt: . 

5. "Bründl Károly ezredes alapitványa". 
Mindezcn alapih'ányokat a kö'~elkezőkbcn ismerteljnk: 
1. A cscndőrségí jelvény-póldij alap. Keletkczése: A m. kir. 

csendiírség szervezése után a cs. és Itir. közös hnrHigyi miniszter áltnl 
kezelt s 1856,. ót.n. fcnmíllolt jelvény-póldij alap, mcly _Kempcn"-nlapnak 
nevezl.etelt., O cs. és ap. kir. Felségének 18Sfi. évi április 2fi·én kell 
legfelsőhh elha.tározása alapján, a mondott évhrn felm~ztá5ra keriiln~n, 
rhhöl n m. kir. és n m. kir. horvál.-szlavoll cS(,lIdlírségre f3fl,700 frtnyi 
Ulkp eseH, melybíH a cRclltlőrsógi jclvény-pólrlij alap létesiUl'lett. 

Rzen alap tőkéje fI7. 18flfi. évben II cRelHliIrség állnhínos liimcg
alapjából') még 15,000 frllal gyn.rapodolt, ugy, hogy ezen alnp az 18Hfi. 
év végéyel már 58,7 -IG frtot tett. 

. A jeh'ény-póldij alap az 1898. év végével 59,509 frt !)2 krnyi 
névértékü Wkéböl állott és azon czélra szolgál, hogy anllak liamataihól 
azon m. kir. és m. ldl'. horvát-szIa von csendőrségi legénysggi egyén, a 
ld a csendőrségi s7.0lgálntban szerzett kiváló érdemekért, O cs. és ap. 
kir. Felsr.gc által jelvényes ldUlntetésben részesittetett, oly jeIvényeR 
kitiintetés után is, melylyel pénzbeli járulék összekötvc nincsen, csend
Ilrségi' R7.0lgálat.i ideje alatt naponkint bizonyos pútrlijban részesiltesRék 
1'5 pcdig: nz arany érdemkereszt után 32 krhnn; a Il-od osztályu c7.list 
vi [(;7.srgi rrem és a koronás (,ZURt érr\emkereszt után tr. ln'han; végre 
l17. pzUst érrlcmkereszt nlán 10 krban. 

A wic, a kik nz illetékszabályzat szerint aml1gy is érem·pótdij 
élvezelében állnnak, fl. jelvény-pótdij alapból a jövedclem mérvéhez képpst, 
csendörségi szolgálnlnk tnrtamára' esetleg csak a jelvény-pótdij mpg
felelil összegének kiegészitésében részesittetnCk' 

A pótdijra való igény tekintetében az alapszabályokban meghntá-
razolt sorrend határoz. 

Az alapszabályakat - miulán azokat Ö cs. és kir. Felsége 1885. 
éd deczember 10-éről kelt legfelsőbb elhatározásávnl legkegyelmesebhcn 
j(l\'áhngyni méUóztatott - a honvédelmi miniszler 1885. évi deczemher 
1 t-rrlll 4448/eln. szám alalt kelt kürrenrlelctével arlla ki (lásd. a holl\'. 
Ilenrlele[i Kiízliiny 42. sz. 327-331. lapjait.) 

Vngyonálladék volt: 
1890-hen ., . 40,997 forint 
18f18-hnn . '. . . fi9,fi09 
2. A csendőrségi jutalmazási alap. Kelet.kezése: A m. kir csendőr

srg szen'ezése után, az 1885. évben, a cs. kir. csendőrség tömeg-alap
jából nlnkitolt s a cs. kir. osztrák honvéd elm i miniszterium által kezelt 
nCscndörségi jutalmazási alap" Ö cs. és ap. kir. Felségének 1885. évi 
április 25-éről kelt legfelsőbb elhatározása alapján felosztásra került s 
ebblíl a, m. kir. és a m. kir. horvát-szlavon csendőrségre 11,945 frt 85 
krnyi töke esett, melyhöl a csendőrségi jutalmazási nlap létesiltetetL 

F,zen alnp tökéje az 1895. évben a m. kir. cscndőrség általánoR 
!iímegalapjából meg 5000 frttal gyarapodott, ngy, hogy czen alap az 
1 Rfl5. év yégével 20,094 frtot telt. 

*) Ez a hasznavehetetlenné vált ruházati és lószereivényi czikkek 
értékesítése ulján befolyt pénzekből és a takrirékpénztárban elhelyezett 
liimegalap-pénzek kamataiból, végre a vállalkozókra esetleg kirótt pénz
hirságokból nIaImI s a m. kir. csem1{\rség gazdasági kezeléséhen fiil
merilll ldndósok ferlczésérf1 pénzkészleliil szolgál (L Utasitás a cscndőr 
Rzámyiyőség('k számára. 1895-ből 42. §.) 
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Rendeltetése: hogy á~riak', kama~áih.ó.ia' hL kk:'; é/ ~'Y:~. kir. 
h~n'át-szlavo~ csendő~s~w:ek; iL közb.i~~önsági siolgálatbánina~át külö" 
nosen eredmenyes_mbkodes által kltunteteU, legénység ,egyénel 10~30 
frtig terjedhető s O cs. es ap. kir:,' Felsége legmagasább születése nap,
ján (minden év augusztus l8-áti) kiosztandó jlJ,talornbarirészesiUesseIiek-

E7.Cn jntalomdijak az érdem nagysága, á legyőzött akadályok és 
a tnnusitolt észszerüség és tetterő alapján álbipiHatnak ineg.' ,,: " 

A z [I!lományozás joga a csendőrkeruléti parancsnokságök által 
é"enkint jnnius végével a bonvédelmi miniszterhez felterjesztendÖ, ki-
mulatások nlnpján. a m. kir. honvédelmi ministert iUeti." ' 

A pénzalap létesitésére vonatkozó nlapszabályokat; miutári''ií.zókat . 
Ó cs. ps ap. kir. Felsége 1885. évi deczember lO-én Itelt legfel!íÍ'ibb el .. 
határ07.ásá'·al jóváhagyni méltóztatott, a honvédelmi minister 1885. évi 
deczemher 14·éről 4448/eln. szám alatt kelt körrendeletével ,adta ki ' 
(lásrI hom". Rpnrleleti Közlöny 42. sz.327-331. lapokat;) J'-. " 

\
T I'k I ' .. \'. , agyoná lade a vo t: .- ';,:'i.. '.,' , 

A 1890 é b ' 137'90 f •. ,!:'1 .. '.. .'" z . \" en. . . . . , • • •.•• ,ormL':: ":',;., ,; .,.' 
az 18fl8. " . . . . . . ; . . • • 20,230 'it'" r:: ':.:i.': 
3. A Török Ferencz-féle alapitvány, -:- mely '1897. ápi'ilh~ 'HO-ig 

a m. k. csendőrség külön jutalmazási alapja cZitnéti létézéH ~ egy 
teslilletheli irodnlmi vállalat tiszta jövedelméből keletkezett, gyarapodott 
és nilvekedik tm'áhbra is, a mennyiben az 1887. év óta mindén évben 
megjelen ő _M. kir. csendőrségi zsebkönyv" ezimű s főleg a legényseg '. 
okulásnra szolgáló olvasmányul szánt mű kiadásának tiszta jövedelmé 
ezután i!'l ezen alap tőkéjének emelésére forditlatik. '. 

Ezen irodalmi vállalat 10 évi fennállftsá után az '1897: 'évliéti 
elérkezettnek látta az időt arra, bogy a zsebkönyv szerkesztéséböi addig 
összegylilt és 16,170 forint 23 krajczárt kitevö összeget, mint ahipit~áIi:yt, 
rendezze és kizárólag a m_ kir. csendörség javára átadja. ,:"': 

Ezen alapitványnak rendeltetése az, hogy kamataiból, níinden éV. 
augusztus h6 18·án, mint Ö cs. és ap. kir. Felsége legmagasabb, szülé~ .. .-
tése napján: ' , '.' ." 

1. oly tényleges állományu csendőr-legénységi' egyének' réSzére, ',..,. 
kik magukat a közbiztonsági szolgálatban különösen eredményes ',mÜki;" 
dés állal kitüntet.ik -'- a nélkül, hogy ez által a fennálló csendőrségi 
szahályok szerint esetleg öket megillető egyéb dijakban csorbitást szen
vednének -pénzjutalmak adassanak, melyek 15 o. é. frtnál ,kisebb, 
de 50 o. é. frtnál nagyobb ilsszegben ki' nem szolgáltathatók j , • 

2. oly rokkant nyugdijas csendőr legénységi egyének tészesülje~ 
nek pénzsegélyben, a kik a szolgálatképtelenségüket okózó és szolgálat- , 
teljesítésből kifolyólag szerzett különqsen súlyos bétegség, sérülés, vari' ' 
sebesülés következtében, mint' bármi 'keresetre képtelenék, gyámolitásra' . ,,' 
szorulnnk, ha évi nyugdijuk összege kisebb a legutóbb· élvezett zsoldjtik~ ,'- '. 
nál, - és pedig ezek közül elsősorban', olyanok, a kik ömmi.gukkal " 
annyira tehetetlenek, hogy idegen személy ,ápolása vagy segélyezése 
nél kUl el nem lehetnek. Az ily rokkantaIaiak segélye legkevesebb 30 o. é. ftt, 
lehet s legfölebb azon összegig terjedhet, a mely a nyugdijuk és iHöbbi 
zsoldjuk teljes évi összege közötti különbözet. '.' ' 

Ugy az 1. alatti jutalomban, mint a2. alatti segélyben ugyanazon 
egyén ismételten 'is részesülhet., ' " , , 

.l\liután pedig a m. kit. csendör tisztikar ezen alapitvány léfesitéfle, 
alkalmával egyszersmind maradandó emléket, kivánt állitani, mutai ,és 
kőröstarcsai Török Ferencz altábornagyriák. a m. kir.cséndőí.-sé{( els/) 
feHigyelöjének, - ki a csendörségi zsebkönyv váJlalat sikeres működé-· 
séhen is legfőbb tényező vala - egyrészt a csenti(irségi intézmény körül 
szerzett eléviilhetlen érdemeinek elismeréseül, másrészt pedig személye 
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ránt érzett ragaszkodásának és nagyrabecsülésének kifejezése ül : ezen 
alapitvány az azt létesitett m. kir. csendŐr-tisztikar óhajának megfelelően, 
Török Fetencz altábornagy nevéről neveztetett el. 

Ezen alapítványnak vagyoni állása az 1898. év végével 19,365 frt 
45 kr. volt. . 

4. A dombrádi Nagy Gyula és neje, született· Berndt Ilonka-féle 
alapitvány, dombrádi Nagy Gyuia m. kir. csendőrszázados és neje által 
1896. évben junius 20-án 6000 korona értékben ajánltatott fel. 

Ezen alapitvány, mely az 1898. év végével 3068 frl 93 kr. összeg
böl állott - azon rendeltetéssel bir, hogy kamataiból oly csendőr őrs
parancsnokok részére adassanak pénzbeli jutalomdijak, a nélkül, hogy 
ez által a fennálló cséndőrségi utasítások szerint esetleg illetékes egyéb 
jutalmazásukban csorbát szenvednének, - kik ezen minőségükben nem
csak a közbiztonság terén felmutatott kiváló eredinényekkel, de őrsiik
nek mintaszerü vezetése, alárendeltjeilmek erkölcsi és szellemi t.ekintet
ben szakadatlan hat.hatós befolyásolása, a nemes irányu csendörségi intéz
ményhez való ragaszkodás. fejlesztése és törhetlen hazafiságuk, nemkü
lönben teljes meghizhatóságuk állal minden irányban szivvel lélekkel, 
példásan és a legjobban megfelelnek állásb eli kötelmeilmek. Az alapitó
oklevél értelmében páros számu években az l., ll. és Ill., a páratlan 
számu évelclJen pedig a IV., V. és VI. számu csendőr-kerület állományá
ból egy-egy altiszt-őrsparancsnok részesül jutalomban és pedig mindig 
szeptember hó 12-ik napján; és ezen juta.lmazásban egy és ugyanazon 
örs parancsnok esetleg többször is részesülhet. 

5. A mündl Károly ezredes-féle n.lapitvány néhai kirchenau IO\'ag 
Briindl Károly, volt. m. kir. horvát-szlavon csendőr-ezredes iizvegyénck, 
Bründl Hiacintának, Grác7.ban 1889. évi márczius hó ll-én alkotott yég
rendeleténél fogva ha.gyományoztatott. 

Ezen alapitvány az 1898: év végével 565 frt 13 kr. összegből 
állott és azon rendeltetéssel bir, hogy kamataiból minden év julius lJai'á
nak 12-ik napján, a m. kir. horvát.-szlavon csendőrség állományába tar
tozó, szolgálatkőzhcn megsehestilt vagy megbetegedett, három érdemes 
csendőr \'agy altiszt, valláskülönhség nélkül, egyenlő tészllCn jutalmaz
tassék. Az erre érdemesek közül a szlavoniai származásuak, valamint 
azok, kik néhai Briindl Károly ezredes parancsnoksága alatt szolgállll k, 
elsőhbséggel birnak. 

\', 

A csendőrségi alapitványokhtn kell még sorolni: 
6. Az ó-turai qsendőr-siremléle fentartására szolgáló pén7.alapot is. 
Keletkezése: O-Tura község határában szökevények egy csendőr-

örjátatot megtámadt.ak s a7. őrjárat csendöreit agyonlőtték. Ezen csendörük 
a.z ó-turai temetőben eltemettetvén, ugyanitt önkéntes adományokhól 
sírjuk felelt emlékoszlop állittatott s az erre begyült pénzből fenmaradó 
50 frtnyi összeg az emlékoszlop'. karbantartására szolgáló pénzalap léte-
sítésére fordittat.ott. 

Az 1888-ík évben a honvédelmi miniszter ezen péll7.alapot feliigye-
lele alá vevén, az alap vagyonát, 50 frt 89 lert az V. számu csendőr 
keriileti parancsnokság lee7.elésére bizta s a síremlékre való felügyelet 
gyakorlása iránt is intézkedett 

. . Rendeltetése: hogy abból a siremlék jó karhan tartassék s a 
szükséges javitások költségei fedeztessenek. 

Vagyonálladéka volt: 
az 1890. évben 
az 1898. 

55 forint 
51 

) 

Cseh dőr . legénység' jelvényes : .kitüntMé~.e: ~::<::L . 
_ '. '.. r· ', ..... : ... ~ ~~ .... ~_ .. I:_.~ : ... 
" Küiönqs 'eserrién'yéknér végzett ·réndki~illi··.'~Úbi~iiíáH~fJ~(:,::1·:)Ú~ ,,:: :.t;;·; 
sitések és kimagasló érdemek elisméi'éséül;':pL fegWet~~;iab~.i·t,~.<:,:::i,c.\:~· 

. lók és ellenszegülőkkel szemben tahusitott·:\titéz~;:és::hti.lált:"Yi';~;"" \>'~~' 
magvető fellépésért, tüzvész, vizáradás színhelyén b.alot;: eró":~:>i'·-.' 
lyes és elszánt magatartáSért stb., a csendőr~kérüléti"hiit'ltÍi(i~-: :. : 

. nokság felterjesztésére a honvédelmi miníSzier,':::..:l.:·a 
' .. ininiszter' hozzájárulásával -' ő Felségének előttli'jesite~t 

· . . Ezenkivül pedig oly altísztek; kik )égalább i~;;2Ú, ' .' 
" év' közt szolgálnak és e~en szolgála:ti. idő alaH·: teljesóda!luas,".~;ii>(,!;:;:")i':~f:<:;1' 
;'. sal; buzgalommal müködtek és különbeb.. is .jól .. . ........... .1 ..• -. ,., .• 

: ,".' j eIvé nyes kitüntelésre szinlénajánlatbi:t hozhatók;· .' 
. '.' . (Honv. miniszter 1891. január 23;7083/élnj'si: aláttk~lt renaelete:, 

.. í ".:.' ': ; . .. ~ .'", '. .::.:. ." : .• 

Törzsőrmesterek és számvivő~altisztékazotibáí1' qSák 

.. ~ ! 

;': .. -
·i: 

l .. 

,.';' .. ' 

legalább. 25 évet meghaladó szolgáhtt után hozqatók jélveiíyes. 
'. kitüntetésre ajánlatba. . " '. (. . ):::), . 

(Honv. miniszter 1897. junius 18. 3996/ehi.'·s2L. rendelet.'" 

. A legénységi egyéneknek vitéiilelsiá'i1t>tilág~trl 
rendszerint vitézségi érmet; különös ldmagas16 éi'den'tekéi'tj 
vagy hosszas szolgálatokért pedig aZ. ezüst .. éÍ'deri1keresztét~ 

· vagy koronás ezüst érdemkeresztet szokták adoIIic\nyöznii' :'?:."::j" 
! Az arany és első osztályu ezüst vité:úfégi·éréni:.- thiáF: 

· donosának a vitézségi érem pótdíj jár és pedig L' . . : .. :. ":'> :-. ; ..... 
Hadapród, tiszthelyettes, törzsőrmester 'é~ :()rfu~síef'ré~~ ,:i·r:~;':,} 

. szére arany vitézSégi érem után naponkint 8Úiezűsftitárl. 40 l:/~:ij<)·t. 
T őrsvezetö részére arany' után 60, ezüst utáti'30;' csejidQr!:;~GY./.< 

részére arany után 40, ezi.ist.után 20 é~l próba ésetl.dör .. i'észéti(c~~k\,:'.·";i,.·';L;''''' 
arany után 20, ezüst után 10 mléf.· ... ~.. )':'·::~./~::·~"')~/'i" 

A érempótdijnak élvezete megszi1ntk;' ha:ltifb.JdÖri:(j~a}:~::~·(;:';· 
. jogerős ítélettel az érem elvesztésé're itéltetett; vagy :ÍIa' ériíiéF?;:~;;',!,-

elárusitolta. . > . ..,.; :·.·i":·· 

Az araliy és ezüst' érdemkeresztek 
.szintén pénzbeli illeték jár, melyek á csend,ői'ségi ,ol1Tónw 

dij alap és jutalmazási alapból fedeztétriek." Az 
kereszt útán napi 64, a II~od osztályu víté~seg~i "'. _ _. .': .... ". , .. _. 
ezüst érdemkereszt után 32 és végül az eiüst' érdemKér·es.iH·'·~~;f~( {:~~® 

· után 20 fillér jár. A jelvény pótdij .megszünik, ha 
~ 
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sen kitüntetett tisztté kíneveztetik, vagy il csendőrség kötelé
kéből fogyatékbá vétetik, ideiglenesen pedig fogság, fenyítés 
csetén a szabadságvesztés időtartamára, 

A jelvény-pótdíjat a honvédelmi minisztet' . adományozza, 
még pedig a jelvény-pótdíj· alap lmmataíból a meglévő pénz
készlet erejéig. Az adományozás, az érem adományozásának 
idejétől számilólag folytatólagos sorrendben eszközöltetik, 

il" 

:, J~;;:' 

1'/, 
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