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RENDELETEK. 
. H. M. és Hfp. parancs 

a hadrakelt sereghez. I 
A bolsevish hadsereg és a szolgálatában 

álló gyava szökevények és becstelen hazaáru
lók ma gyar á llampolgároka t akarnak a ma
gyar Haza és a törvényes kormány ellen 
harcbaáll ítani. 

Megparancsolom, hogy minden magyar 
á llampolgár, aki ellenünk harcol és csapa
taink kezébe kerül , minl hazaáruló azonnal 

'·felkoncolandó. 
Ezzel szemben tel jes büntetlenséget bíz 

{osítok mínden magyar állampolgárnak, aki 
hozzánk fegyvereivel vagy azok nélkül ön
ként átjön, vagy harcra kényszerítve, magát 
hár<;: közben önként megadja . 

- E parancsom végrehajtásáért a ' hadra
kélt sereg minden parancsnoka alosztály 
parancsnoktól felfelé személyesen felelős . 

Gyepü II., 1945. január 3-áll. 

244 eIn. 13.-1944. számú körrendele l. 

, Meltíe'lent az 1<)45. évi l. sz. H, R-ben. 

--0-

9<l,884/ Elnökség. 1944. számú honvooelmí 
mÍniszterí körrendeleV 

Tárgy: (r tvonalak légo. riasztása. 

Légi helyze tről t á jékoztatás a főútvona
l~kon közlekedő kal. és polg. gépjárművek 
részére: 

l. Nappal. 

1. A városok és helységek helységnév' 
tábláj ára - a hatósági légo. szervezet piros 
betűkkel írt "nagy ríadó", "kis riadó" vagy 
"zayaró repülés" feliratú, sárga alapszínű 
tábl<it akaszt ki. 

2. Helységek közt a forg. sza,b. közegek 
az út jobb oldalán felállva a'z oszloppk. vagy 
a gjm. vezető felé 30 cm oldalméretű, egyenlö 
oldalú háromszög alakú, 40 cm Hyelű sárga 
színű "R" (nagy riadó). "r" (kis riadó) vagy 
"z"~ (zavaró repülés) feliratú jelzőtárcsát 
tartanak 

' 3. A forg . szab. szervezetet a légi hely
zettől a helység légo. pk. értesíti, légo. szer
V'e.zete útján, 

IL Éjjel. 

A hdy&ég légo. pk-a a helységnévtáblák-
1:oz légo. közeget állit ki és az oszlop pk-ot 

vagy egyes gjm. vezetőt piros sZÍnű jelző
lámpával megállítja és szóbelileg eligazítja. 

III. A menetet a honv. gjm. oszlopok 
vagy gjm-ek csak akkor szüntess-ák be, ha 

aj közv. táci. veszélye fenyeget, vagy 
b) az oszlop, illetve a jmtí. tád-sal fe

nyegetett város vagy terület közelébe ér. 

Gyepü L, 1944. évi december 8-án. 

[ Megjelent az 1944. évi 72 .. sz. H . R.-ben. 

-o----

99.921/EIn:ökség, - 1944, szám ú honvédelmi 
miniszteri kö~rendelet. t 

Tárgy: Panaszügyek utalása. 

Az utóbbi időben mind gyakrabban for
dul. elő, hogy egyes német egységek vagy sze
mélyek, továbbá a nyilaskeresztes párt kö
zegei elleni panaszokat stb. az érdekeltek 
orvoslás végett közvetlenül a honvédelmi 
miniszte rhez terjesztik fel. Konkrét adatok 
(nevek, csapategységek stb. ) hi.inyában e 
panaszok eddig többnyire meddő és negatív. 
eredményű kivi'zsgálásban sekély<,sedtek el. 

Ennek kiküszöbö,lésére, valamint ez 
ügyek elintézésének meggyorsítása érdekében 
elrendelem: 

1. A német véderö egységei vagy egyes 
személyei ellen honvéd személyek ps ág-ok, 
szervek részéről irányuló panaszokat 

a) a honvédség parancsnokságai, szervei 
elvileg saját hatáskörben, a legközelebbi né
"net pság útján intézzék el. A H. M.-hez csak 
fontos, a központi vezetést érdeklő, illetve 
érintő ügyeket szabad előterjeszteni. A köz
ponti 8zervek ily ügyeket. a H. M. mellé be
osztott német összekötő tisztek útján orvo· 
solják. 

bl Polgári személyek, szerv",k stb. az la 
pontban említett panaszaikkal az illetékes 
helyi polgári közigazgatási ha tósághoz (fő
szolgabíró, polgármester, Budap.:sten ker. 
elöljáró) forduljanak. 

Az említett polgári hatóságok e panaszo
kat elvóleg saját hatáskörükben az érdekelt 
legközelebbi német pság útján intézzék cl. 
Ha a panasz így nem intézhető el vagy kor
mányzati intéZkedést igényel, akkor közvet
lenül a honvédelmi miniszterhez (német öli.) 
kell azt előterjesztenl. 

2. A nyilaskeresztes párt valamdy tago
zata vagy személye ellen irányuló panaszje
lentéseket a honv. pság-ok, intézetek, szer
vek stb. 
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aj a ' kőzponti szervek körletéhen a hon
védefrni miniszter pártösszekötöjéhez, 

bJ vidéken a területileg illetékes párt
s"ervezet vezetőjéhez juttassák el, 

Polgári személyek e vonatkozásban csak 
a pártszervezet vezetöjénél kéreshetnek or
voslást. 

Budapest, 1944. december 2-án. 

, Megíelenl az 1944. évi 68. sz. H. R.·ben. 

--0.-

60.060/e1n. kik.-1944. számú honvédelmí 
miniszteri körrendelet,l 

Tárgy: Hungarisla köszöntés bevezetése 
a Honvédség alakulalainál. 

A hungarista köszöntés bevezetését az 
eddig rel1dSZeTe:>ített tisztelgés helyett, az 
egész Honvédségre vonatkozóan azonnali ér
vényess€ggel elrendelcm. 

A müködő hadseregnek az ellenségge! 
közvetlen érintkezésben lévő a,lakulatainál az 
UJ tisztelgésre való áttérést f0kozatosan, 
amint a megfelelő átképzésre mód nyílik, de 
legkésőbb 1945. február l-ig kell mcgvaló
d tanil 

A hungapsta köszöntés: a kinyú jtott jobb 
karna k és tenyérnek zárt uj jakkal a csukló 
megtörése nélkül, a jobb szem magasságáig 
való lendítésével és szembenézésével, feszes 
testtartásban történik, mialatt a bal kar fe
szesen a bal combhoz zárkózik. 

A hungarista köszöntést alkalmazni kell 
sapkával és fö detlen fővel való tiszteletadás
nál egya ránt, úgy állóhelyben, mint menet 
közben és ülő helyzetben. (ülő helyzetben 
c~ak oly esetekben, amikor a tiszteletadást az 
E - alap L füzet szerint ülő helyzetben kell 
teljesíteni.) 

A sapka levételnél az ernyős sapkát er
nyő j énéI , az ernyő nélküli sapkát rózsájánál 
fo gva a ba l kézben kell tartam akként, hogy 
az az üregével a comb felé nézzen. 

A hungarista köszöntést bal karral tel
jesiteni nem szaba:d,ezért ha a jobb kar sza
baddá nem tehető, a tiszteletadás változatla
IHlI fövetéssel és szembe:nézéssel történik. 

Egyidejűleg elrendelem, hogy ha vala
llely elől járót az alárendelt alakulat "Pus
káva! (Karabétlyal) tisztelegj" fogással, vagy 
csak csupán fővetéssel fogad ja, a csapatot 

"Kitartás!" . köszöntéssel is üdvőzölje! 
A csapat erre 

"ÉHen Szálasi!" egyöntetű kiáltással 
válaszol jon ! 

Ugyanilyen kÖs'Zt)ntést alkalmazzon az 
elölj áró, ha alárendelt osapatával aznap első
ízben találkozik (pihenő esoportba.Q, szállás
körle tben stb.) . 

Az előljárók és följ ebbvalók me~szó1í -

tása, valauúnt ezek részéről a rendfokozatot 
viselő alárendeltek és alattosok megszóIítása 
szolgálatban és szolgálaton kivül egyaránt a 
r endfokozat megneve'zésével az "Úr" szóval 
történik. 

"Testvér" m~gszólításnak csak a pártta
gok között van helye! 

A honvédségen bclül tehát nem használ
ható! 

A Szo,lg. Szab. r. Rész 59. §-ának, vala 
mí.nt az E alap r. füzet 210., 211., 217., 2'20. 
és 242. pontj ának a fenti értelemben történő 
megváItoztatására külön történik intézkedés. 

Gyepü IL, 1944. december 19-én. 

l Megjelent az 1944 évi 74. sz. H . R.-ben. 

--o-

74.434/eln. 7. k- 1944. számú honvédelmí 
miniszteri körrendeleV 

Tárgy: Közszolgálati arcképes vasúti 
igazolványok éruényfar fcrmának meghosszab
bítása. 

A Máv. Igazgatós :í.ga 96.258f1944. C. r. 
sz. alatt közölte, hogy a rendkívüli viszonyok 
folytán a közüsztvirelői ar-cképes igazolvá
nyoknak 1945. évre való érvényesítése tekin
te1ében későbbi időpontban fog intézkedni. 

Figyelemmel arra, hogy az érvény.esítésí 
időtartam megállapítása egyelőre bizony ta,lan, 
a.z 1944. évre kiállított, illetve érvényesített 
köztisztvisel ői arcképes igazolványok érvény
tartama 1945. évi március hó 31-ig meghosz
szabbíttatott. 

Gyepü II.. 1944. december 23-án. 

l Megjelent az 1945. évi 1. sz. H. R.-ben. 

-o---

94.036/eln. 13.- 1944. számú honvédelmi 
miniszteri körrendelet.1 

Tárgy: A Nemzefvezefőnek a karácsonyi 
ünnepek alkalmából kibocsátott kegyelmi el
határozása. 

A karácsonyi iínnepek alkalmából a 
hungarista szellemnek megfelelően szélesköni 
keg}elmet kívánok gyakorolni azokkal az el
ítéltekkel és terheltekkel szemben, akik ki· 
sebb súlyú büneselekményeket követtek el. 

Ehhez képest 

J. 

kegyelemben részesítem azokat, 
1. akiket a polgári, katonai vagy rendőri 

büntetőbíróság a jelen elhatározásom keltél 
megelőzően jogerőre emelkedett ítélettel ha t 
hónapot meg nem haladó tartamú szabadság
vesztésbiintetésre vagy föbüntetésként olyan 
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pénzbüntetésre ítélt, amelyet behajthatatlan
sága esetén hat h~apot meg nem haladó tar
tamú szabadságvesztésbüntetésre kellene át-

. válto;tatni, továbbá azokat 

2. akik ellen a jelen elhatározásom kel" 
tét megelözöen elkövetett , olyan bűncselek
mény miatt kell eljárást inaítanf vagy foly
tatni, amelyre a törvény két évet meg hem 
haladó tartamú szabadsá gvesztésbüntetés t 
vagy főbüntetésként pénzbüntetést állapít 
meg. 

A kegyelem kiterjed a fent megjelölt 
büncseJ.ekmények kísérletére és a tetteseken 
felűl a részesekre is, kiterjed továbbá az ezek
kel a bűncselekményekkel kapcsolatos bün
pártolásra is. 

II. 

A jelen elhatározásommal enge'délyezett 
kegyelem kiterjed, 'mind a jogerösen kiszahott 
fő- és mellékbüntetésnek, mind a fő- és mel
lékbüntetés még végre nem hajtott részének 
elengedésére. 

III. 

A jelen elhatározásommal engedélyezett 
kegyelem a bűntető ítélethe'z fűződő Mtrá
nyos jogkövetkezményekét al; 1940: XXXVII. 

' tö.rvénycikkben megszabott hatállyal meg-
s7.ünteti. ' 

IV. 

Nem :részesülnek kegyelemben: 
1. akik az 1930: III. törvénycikk III. 1. 

Fejezetében, illetőleg az 1934: XVIII. tör
törvénycikkben meghatározott hűtlenség bün
tettét követték el; 

2. akik az 1924: XV. tőrvénycíkkben meg
határozott robbartooszer vagy robbanóanyag 
tartásával vagy has'ználatával büntettet kö
vettek el; 

3. akik az 1921: III .' törvénydkk 1. §-á
nak harmadik bekezdésében meghatározott 
büntettet 'követtek el; 

4. akik a ' zsidókra vonatkozóan fennálló 
bármely jogszabály megszegésével vagy ki
játszásával bűncselekmény t követtek el; 

5. a megrögzött büntettesek (1928 ; X. 
tcrvénycíkk, III. Fejezet). 

Felhívom az igazság{!gymínisztert, a hon
védelmi minisztert, hogya jelen elhatározá
$pm végrehaj tásához szükséges intézkedése
ket sürgő~en tegyék meg. 

Törzs9zállás, 1944. december 2~-én. 

Szálasi s. k. 

Dr. Budinszky László s. k. 

A kegyelmi elhatározásnak a' katonai 
büntető bíráskodás kCll'ében való végrehajtása 
tárgyában a következőket rendelem el: 

AJ Általános rendelkezések. 

1. §. A kegyelmi elhat/hozást haladékta
lanul ki kell hirdetni az összes legénységi ál· 
lomány Ú, továbbá a letartóztatásban levő , 
kegyelemben részesült személyeknek. A ki
hirdetés alakalmával a kegyelllÚ elhatározás 
jelentőségét erkölcsi és fegyelmi okból, buz
dítási és javítási célzattal megfelelően mél
tatni kelL 

BJ Eljárás a kegyelmi elhatározás 
l . 1. alapján. 

2. §. A kegyelmi elhatározás L 1. pontja 
esetében a honvéd bíróságok jogerős büntetö 
ítéletével befejezett bűnügyekben a megálla
pított, de még végre nem hajtott büntetéseket 
az elsőfokon eljárt, illetőleg a bűnügyi irato
kat őrző honv. bíróság vizsgálja meg abból a 
szempontból, hogy a büntetés a kegyelmi ~l 
határozásában gyakorolt közkegyelem ali 
esik-e. 

Elsősorban a szabadságvesztésbüntetésü
ket töltő elítéltek ügyélt kell megvizsgáini és 
ha megállapítja, hogya kegyelem feltételei 
meg vannak, kizár6 körülmény pedig mm 
forog fenn, a.z elítéltet azonnal szaba.dlábra 
helyeZi és határozatban kimondja, hogy a 
kegyelem a Btk. 117. §-ának 2. ponti a értel
mében az elítélt büntetésének vagy a büntetés 
hátralévő részének végrehajtasát kizárja. A 
kegyelemben részesülés tényét az ítéletre rá 
kell veze'tni. 

3. §.. Ezután vizsgálja meg a honvéd bíró
ság a .kegyel.em alkalmazása s'zempontjából 
azoknak a jogerősen elítélteknek az iigyét, 
akik birmely okból szabadlábon vannak. 

c) Eljárás a kegyelmi elhatározás 
I. 2. pontja alapján. 

4, §. Jogerős büntető ítélettel be n em fe
íez~Lt ügyek azok az ügyek is, amelyekben 
az ítéletet a ' bűnvádi üldözés elrendelésére 
illetékes pa,ancsnok még nem erősíte tte meg. 

Legelsősorban a letartóztatásban lévők 
ügyeit kell megvízsgálni. 

Ha a kegyelem feltételei megvannak. ki
záró körűlmény pedig nem forog fenn, a bíró
ság a letartóztatott azonnali szabadlábra he 
lyezése után a Btk. 105. §-ának 2. pontja ér
telmében az ügy áUásához képest a feljelen
tés félretétele, a bűnvádi eljárás megszünte 
tése, illetve a büntetőindítvány visszavonása 
iránt intézkedík. 

5. §. A letartóztatásban levő terheltek 
(vádlottak, gyanúsítottak) ügyének elínMzése 
után azoknak az ügyét kell megvízsgální, akik 
szabadlábon varmak. 
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Dj Vegyes rendelkez:ések. 

6. $i. Minthogy a kegyelem a iogerősen 
elítéltek föbüntetésén kívül a mellékbünteté
sükre is kiterjed és a büntető ítélethez fűződö 
hátranyos 'jogkövetkezményeket is megszü n
tet, a honvéd bíróság a kegY0lemb.en részesü
lést megállapító határoz1Vtában a mellékbün
tetésnek, illetőleg a hátralévő részének kegye
lemből való elengedését, valamint a bünt~tő 
ítélethez fűződő hátrányos jogköntkezmé
nyek kegyelemből való megszünte tés ét is m~g
állapítja. Természetesen a kegyelem nem 
érinti a j ogerős ítélettel kimondott lefokozást. 

7. $i, A jogerősen elítélt vagy terhelt 
(vádlo tt, gyanúsítot t) személy maga is kér
heti annak megállapításá t, hogy a keg)"dmi 
elhatározás alapj án kegyelemben részesült. 
A kérelmet a jelen rendelet rendelkezés,~i 
szerint kell elintézni. 

8, ~. Ha utóbb kiderül, hogy arra az el
ítéltre vagy terheltre (vádlottra, gyanúsí
tottra) nézve, akiről az el járó hatóság meg
állapította, hogy kegyelemben részesült, nin
csenek a kegyelmi elhatározásb3.ll megállapí
tott feltételek, a kegyelem t árgyában hozott 
korábbi határozatot h<IJtályon kívül kell h ~ 
lyeZni és a büntetésnek vagy hátralevő részé
nek végt"<lha jtását el kell rendelni , ha csak 
azt az elévülés ki nem zárja. 

9, §. A legfelsőbb elhatározás L 2. pontja 
a lá eső azokat a bűnügyeket, amellyekben a 
kegyelmi elha1ározás kelte után nt.'talán azér t 
hoztak jogerős ítéletet , illetőleg az ítélet azért 
emelkedett megerősítés folytán jogerőre, mert 
a kegyelmi elhatározás későn jutott a bíróság 
tudomására, a Btk. 105. §-ának 2. pontja és 
a Kbp. 35-8. §-a 9,b. pontj ára figyelemmel 
a Kbp. 376. §. 2. bek. értelmében a~ ügyíratok 
telterj es'ztése kapcsán a honvéde.Imi minisz 
terhez be kell jelenteni. 

10. §. A kegyelemben részesülésről min
den esetben értesíteni !rell elő lj áró parancs
noksága (hatósága), illetőleg el sőfokú köz
igazgatás hatósága útján az érdekeltet, to
vábbá annruk előljáró (volt előljáró) paranc~
nokságát (ha tóságát), valaoúnt azokat az 
egyéb hatóságokat (így különösen az Orszá
gos Bűnügyi Nyilvántartó Hivatal-t) , melyek 
a bűnügyről annak idej én értesítést kaptak. 

11 . §. A kegyelemben részesült személYGk 
számáról az el járt honvéd bíróság kimutatás t 
kés'zíl. A k'imutatásban külön rovatban fd 
kell tün tetni, hogy a ,kegyelmi elhatározás 
r. 1. , illetve 2. pont ja alapj án hány egyén 
részesült kegyelemben. A kimutatás! 1945. évi 
június hó 30. napjáig kell ide feIter jeszteni. 

Gj'lepü IL, 1945. január l -én. 

, Megjel en! az 1945. évi l. sz. H. R. -ben. 

-o---

95.382/eln. 1. 8.-1944. számú honvédelmi 
miniszteri kőrrendeIet.! 

Tárgy: A "M. kir. honvédség főparancs
noka" szolgálati állás rendszeresífése. 

Magyarország Nemzetvezetőjének L' évi 
december hó l S-én kelt elhatározását az a.Iáb 
biakban közlöm: 

A "M. kir. honvédség föparancsnoka" 
szolgálati állást 1945. évi január hó l-évd 
ismét rendszeresítem. Eme időponttól k~zdve 
a m. kir. honvéd vezérkar főnöke ~ddigi jogai 
és köte lezettségei a m. kir . honvédség főpa
rancsnokára szállnak át, illetve azt illetik 
meg. 

Mivel a m. kir. honvédelmi oúniszter tisz
tét és a m. kir. honvédség főparancsnoka szol 
gálati állásá t azonos személy tölti be, ' egysé
ges megnevezésül a " M. kir . honvédelmí mi
nisz ter és honvédség főparancsnoka" megje
lölést kell használni. 

A honvédség főparancsnoka határo'zza 
meg azt, hogyam. kir . vezérkar főnöke teen
dőíből és jogaiból mit és hogyan ruház át a 
hadműV'ele ti csoportfőnökre . 

Gyepü, IL, 1944. december 20-án. 

J Megje len t az 1944. évi 74. sz. H. R.-ben. 

--()--

95.993/eln. 1. 8.- 1944. szám ú honvédelmi 
miniszteri körrendelet.! 

,] 

Tárgy: A m kir. honv. Németország-i 
főfelügye lő címe. 

A m. kir. honvédség NémetCJrszág-i fő
felügyelője törzs ével megalakult és Német
országba kitelepült. 

Címe: vitéz Major Jenő vezérezredes, a 
m. kir. honvédség Németország-i főfelügye
iő j e (Generalínspektor der Ungarischen hon
véd in Deutschland) Fürstenwalde bei Berlin, 
Pionír Kaserne. 

Gyepü II ., 1945. január l-én. 

, Meg jelent az 1945. évi 1. sz. H. R.-ben. 

--()--

96.346 eIn. 1. 8.- 1944. számú honvédelmi 
miniszteri körrendelet. 1 

Tárgy: Fegyelem és rend. 

Tapasztaltam, hogy a honvé..:lség egyes 
tagjai pongyolán öltöznek, kigombolt köpeny 
nyel jarnak Egyesek l egfelső ruhadarabként 
báránybőrt, fejükön kucsmát viselnek. Az ut
cán karonfogva mennek és tisztelgés l hanya.
guI, vagy egyál talán nem teljesítik. A pa
rancsnoki zászlóval közlekedő slemélygcp
kocsikat nem veszik figyelembe, az azokban 
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utazó elöljáróknak nem tisztelegnek. Gya
kori, hogy kincstári gépjármüveket magáncé
lokra használnak, 

Minden elöljáró és feljebbvaló köteles a 
fegyelem és rend ell~n vétőkkcl szemben 
azonnal fellépni, 

E szabáJytaJanságok megszüntetése érd e
kében elrendelem, hogy az állomás parancs
nokok az utcai fegyelem, rend és öltözködés 
ellenőrzését fokozottabban hajtsák végre és\ 
ellenőrző közegeIk út jan azokat a honvédJ 
egyéneket is igazoltassák és vonják felelős
ségre, akik a náluknal alacsonyabb rendfoko
zatúak és honvédek hanyag tiszielgését, pop
gyola öltözködést és katonátlan magatartását 
a találkozások alkalmával és'lrevennÍ nem 
akarják és ezáltal azt a látszatot keltik, hogy 
a fegyelmetlen egyének viselkedésével egyet
értenek. 

Gyepü, IL, 1944. december 24-én. 

j Megjelent az 1945. évi 1. sz. H. R-ben. 

- o--

96,412/Elnökség, 1944, számú honvédeimi 
miniszteri körrendelet, t 

Tárgy: Attelepífésnél elhelyezés sor
rendje. 

ÁHelepítésnél és a már áttelepített ala 
kulatoknál a kiutalt körzeten belül az elhe
lyezés bíztosításánál, a lakások kiutalásánál 
(igénybevéleiénél) a sorrend : 

1. A szolgálati helyiségek biztosítása oly 
szerény kiméretben, hogyaszolgalat elIát
ható legyen. 

2. A harctéren levö baitársaink család
tagi ainak eihelye'Zése. 

3. A szolgála tilag áttelepítettek csa iád
tagjainak elhelyezése. 

A csa ládta gnélküli tisztek elvileg hivata
los helyiségükben laknak, vagy közös szobák
ban helyezendők eL 

4. Az 1-3. alattiakhoz nem tartozók csak 
akkor helyezhetők el, ill. elhelyezésük csak 
akkor engedhető meg, ha 1-3. alatti szük
séglet biztosított. Átvonulási szállás a szol
gálati szükségletnek megfelelö~m lnÍndenütt 
álljon rendelkezésre. 

F entieket figyelembevéve kell a jelenlegi 
elhelyezést mindenütt felülbírálni és aszük· 
séges Íntézkedéseket megtennÍ. 

Gyepü IL, 1944. december 20-án. 

l Megje lent az 1944. évi 74. sz. H . R.-ben. 

-o--

96.437/Elnökség.-1944. számú honvédelmí 
miniszteri körrendelet. t 

Tárgy: Volt elOljárók arcképeinek, szob
rainak és más fényképemlékeinek megsemmi· 
sitése. 

A honvédségi épületekben, elhelyezési 
kőrletekben, irodákban, stb. még mindig olyan 
elöljárók fényképei, festményei és velük Kap
csolatos látható megemlékezések találhatók, 
mely előlj árók a Hungarista állam szempont
jából bűnösök voltak, hazánk mai sulyos heiy
zetét idézték elö, ha'laárulást követlek el és 
ezért elítélteltek, vagy letartóztattak, vizsgá
lat alat t állanak. 

Hogy e tekintetben a jövőben semmifék 
félreértés ne lehessen, elrendelem, hogy az 
összes volt elöl járók fénykpei eltávolítandók. 
Az el távolíto tt fényképek közül az alábbiak 
azonnal megsemmisítendök: 

Horthy Miklós volt kormányzó fényképú 
és vele kapcsolatos megemlékezések, továbbá 
ha:zaárulás, ílletöleg szőkés miatt rendfokoza
tuktól megfosztott alábbi volt tiszteket ábrá
zoló képek: 

Miklós Béla volt vezds. 
Vörös J ános volt vezds . 
Veress Lajos volt vezds. 
Náday István volt vezds. 
Bakay Szilárd volt altbgy. 
Faragó Gábor volt altbgy. 
Vattay Antal volt altbgy. 
Brunswick György volt altbgy. 
Hardy Kálmán volt altbgy. 
Lázár Károly volt altbgy. 
Kiss J ános volt ny. altbgy. 
Uj szászi István volt vörgy. 
Nagy J enö volt ezds. 
Kuthy László volt vk. ezds. 
dr. Rakolczay László volt vk ezds. 
Kéri Kálmán volt vk. ezds. 
Bartalis Kálmán volt vk. ezds. 
Hatz Ottó volt vk. ezds. 
Almássy Pál volt hm tk. alez. 
Sipos Béla II. volt vk. örgy. 
Simonffy-Tóth Ernö volt vk . .5rgy. 
Kvasay-Sajó Zoltán volt vk. szds. 
Gyepü II., 1944. december 31-én. 

, Meglelent al. 1(145. évi l sz, H. K·ben. 

-o--

96A38IEJnÖks .. g,-1944, számú honvédelmÍ 
miniszteri körrendelet,t 

Tárgy: Katonai vOllatkozasú ügyek sza
bályellenes úton való intézése. 

1. Ismételten elöfordull, hogy tisztek. 
tiszthelyettesek, legénység a szolgalati ub l 
megkerűlve katonai és szolgálati ügyekb.m 
polgári hatóságokhoz, miniszterekhez, vagy a 
nyilaskeresz tes párt hoz fordultak. Szolgálati 

\ 
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út be nem tartása a jövöben hadbírói eljárást, 
esetleg lefokozást fog eredményez ni. KiadoU 
L, 2. és 3. sz. kővetelmény,eimet minden alá
rendeltnél rsmételten oktatás tárgyává keH 
tenni. 

2. Pol'gári egyének katonai vonatkozású 
űl!yekben ísmételten közvetleniil a párlhoz, a 
polgári közigazgatáshoz, míníszterekhez for ' 
dulnak. Következmény: az ügy idej ében és 
érdemben nem intézhető e,l, felesleges erő, 
idő és munkapazarlást idéz elő azokn 'Í !. akik 
nem hivatottak az ügyet elíntézni. Minden 
tisztnek, tiszthelyeHesnek, legénységnek, min·· 
den parancsnokságnak, hatóságnak köteles
~éf.!e a polgári lakosságot felvil ágositani, hogy 
nÍinden katonai vonatkozású ügyben a leg
közelebbi katonai parancsnoksághoz, hatóság
hoz forduljon. Elrendelem, hogy minde nkinek. 
kötelessége a hOZzá fordul ót úgy elígazítani 
és oda irányítani, ahol az ügy érdemlegesen 
azonnal elintézhető. Azzal szemben, aki e 
téren közömbösséget, nemtörődömséget t~nú
~ít, vagy az ügyet - anélkül, hogy az ill e tőt 
a megfelelő útra terelné - egyszerüen azzal 
intézi el, hogy semmi köze hozza, a legszi
gorúbb megtorlást kell alkalmazni! 

Gyepü II ., 1945 január l-én . 

l Megjelent a z 1945. évi 1. sz . H. R. -ben. 

~ 

l00.215/Elnökség.- 1944. számú honvédeImi 
miniszteri körrendelet. t 

Tárgy: S zol g. S zab. I. rész 74. §. egyes 
pont jainak kiegész ffése. 

Magyarország Nemzetvezetőjének hozzá
járulásával a Szolg. Szab.!. Rész 74. és 75. 
~ -aiban - az 1944. évi 74. sz. H. R-ben köz
zéte tt 101.017:e1n. l. a .- 1944. számú körren,
delet kapcsán - a köy;etkező kiegészítéseket 
kell fejvenní : 

1. a 648. pont 
a) (1) első bekezdésben "a hadseregpa

rancsnokna k, valamint az önállóan működő 
hndtestparancsnoknak" szövegrészt törölni 
kelL Helyette akavetkező szöveget kell fel, 
venni : lia seregtest- és honvéd kerületi pa
rancsnoknak" .. . 

b) Ugyanezen bekezdés 4. sorában a 
" ho" szó után be kell s'zúrni: "a szolgálati 
kötelesség minden szándékos, vagy gondat
lan megszegéséért". 

2. A 649. pont (5) bakezdésének 
aj 3. sorában az "osztályparancsllok' 

megjelölés elé "al"-szót \l:ell beszurni. 
hj 6. sorában <l: 2-t, törölni kell és he

lyette a következő szöveget kell felve nni: 
"legfeljebb 6 (hat) ". 

3. A 649. (8) bekezdésének a j alpon l j[, 
után a következő szöveget kell [elvenni: 

"aa) A hadrakelt sereghez tartozó tisz
,:teket - az ' ellenük esetleg bevezetett bűnvádi 
eljárástól függetlenül II cselekmény (mulasz
tás) elkövetésének idejében betőHött szolgá
lati beosztásukat megelőző legközelebbi ala· 
csonyabb ' szolgálati beosztásban kell megha
tározott, vagy bizonytalan idő tartamára le · 
hetöleg az ellenség előtt alkalmazni a követ
kező esetekben : 

a szolgálati köte,lesség minden szándékos, 
vagy gondatlan megszegéséért, amennyiben ez 
közigazgatású úton való ,Iefokozásukat nem 
vonja maga után, 

alakulatának erélytelen, vagy nem szak
képzett vezetéséért, ha magatartása az a la
kulat részleges vagy átmeneti felbomI ásához 
vezetett! 

Tisztek (tisz lj elöltek, tisztviselők, tiszt
viselőj'elö l tek), akik cselekedeteikkel vagy 
magatartásukkal a hadviselés érdekeit súlyo
san sértik, vagy veszélyeztetik, bírói, i lletőleg 
becsületügyi elj ár ástól függetlenü l közigazga
tási úton lefokozha tók! 

A lefokozás mindig rendfokozamélküli 
honvéd dé történik. 

A lefokozás elrendelheW az ellen a tiszt 
(tísz tj elölt, tisztviselő, vagy tisztvise lőj elölt) 
ellen: 

aki az ellenség előtt kétségtelen tanúje
lét a dta gyáva magatartásának , 

aki a katonai fegyelmet és rendet buj
togató kijelentésével megbontani igyekszik, 

aki az ellenséggel árulásl szándékból al
kudozásba bocsátkozik, 

aki az előljáró vagy feljebbva.ló személye 
ellen erőszakot alkalmaz, vagy veszélyes fe
nyegetést használ, 

aki az ellenség ellení szolgálatra vonat
kozó parancsot szándékosan nem teljesíti, 

aki jogtalan vagyoni haszonszerzés végett 
harácsol, fosztogat vagy sarcol, 

aki szolgálati kötelességét szándékosan 
,'agy vétkes gondatlansággal megszegi, ha eb
ből a hadműveletekre kifejezett hátrány 
származik, 

aki öncsonkítás t vagy színlelést követ el. 
a·ki magatartásával a tiszti tekintélyt 

közmegbotránkozást okozó módon aláássa," 
4. A Szolg. Szab. I rész 75. ~. 659. p . 3. 

bekezdése után, mint új bekezdés t kell fel 
venn.í a következőket: 

,,(3. a.j tisztekkel szemben a rendfokoza
tuknak megfelelő szolgálati boosztásukat meg
előző legkezelebbi alacsonyahb szolgálati be
osztásba va ló alkalmazásra vonatkozó rendi 
fenyítés t 

tábonlokkal szemben a honvédség főpa
rancsnoka, 

tÖr'zstisztekkel szemben a hadsereg é~ 
önálló hadtesiparancsnok, 

fötisztekkel szemben a hadtest é~ kerü 
leti parancsnok szabha.i ki. 
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Az al4lmazás - más csapattesthez stb. 
történő áthelyezés mellett - meghatározoti 
vagy bizonytalan időtartamra terj ed. Utóbbi 
esetben az eredeti parancsnoklási beosztásba 
való visszahelyezést annak a pa.rancsnoknak 
vagy a'l:zal legalább egyenrangú má.s előljáró
r.ak kell kezdeményeznie, aki az a;lacsonyabb 
parancsnoki beosztásra való alkalmazásra 
javaslatot tett. 

Tísztek lefokozására jogosultak: 
tábmnokkaI szemben a honvedség főpa

rancsnoka, 
törzstísztekkeI szemben a hadtestparancs

nok, 
fötisztekkel szemben a hadtest és kerü

leti parancsnok. 

Gyepü IL, 1945. január 2-án. 

J M~g í e l ent az 1945. évi 1. sz. H. R-ben. 

- o--

100.230/Elnökség.-1944. számú honvédelmí 
miniszteri körrendelef.1 

Tárgy: Elhalt honvéd egyének gyá szkf
séretének mellőzése . 

A Nemzetvezető 1944. december hó 19-én 
kelt döntése alap ján a tényleges szolgálatban 
elhalt honvédegyének, valamint ru nyugállo
mányban vagy a szolgálaton kívüli viszony
ban elhal t tisztek (hasonlóátlásúakj temetési 
rendj ével kapcsolatban a Szolg. Szab. L rész 
569. pont ját az 5. és 6. bekezdés kivételével 
- a háború tartamára - hatályon kívül he
lyezem. 

A hivatkozott szabályzat-pontból csak a 
6. bzkezdés marad érvényben azzal a kiegé
szítéssel, hogyaküldöttségben az állomáson 
levő nlÍnden rendfokozat, honvédtöl ezredesig 
bezárólag képviselve legyen, nagyobb helyőr
ségekben a tábornoki kar is képviseltess'<! 
magát. 

E rendeletemet másolatba kell venni és 
azt a Szolg. Szab. L R. 659. p . mellett kell 
ődzru. 

Gyepü IL, 1945. január l-én. 

, Me1!jelent a z 1945. évi 1. sz . H. R-ben. 

-o--

100.5C4jElnökség.- 1944. számú honvédelmi 
miniszteri körrendelet. 1 

Tárgy: Egyenrr.iha viselése Németország
ban. 

A Németországba kitelepült csapa tok, 
intézetek, szervek és honvéd hatóságok állo
mányába tar tozó tényleges szolgálatot telj e
sítő (hivatásos, idt., Vllgy tiszteletdíjas ny. á., 
~olgálatonkívüli és tartalékos), ltwábbá ön
ként kitelepülő honvéd személyekre vonatko-

zóan a S'lolg. Szab. L R. 334. pont megkötő 
rendelkezéseit a háború tartamára felQIdom. 

Eml ítettek részére Németország, a cseh
morva protektor átus, ill etőleg a német. véd~rő 
~ltal megszállott területen a m. kit. honvéd
ség egyenruhájának viselését kötelezővé te
szem és elrnedelem, hogy nevezettek a h~ly
l;1en állomásozó, vagy legközelebbi magyar 
állomásparancsnokságnál megérkezésük alkal
mával nyilvántar tásba vételük végett jelent
kezzenek. 

Új onnan megalakult magyar állomás pa
rancsnokságok a területükön elhelye'zkedett, 
vagy később jelentkező ténylegesen szolgáló 
vagy nyugállományú honvéd személyeket 
nyílvántartásba venni kötelesek. 

Gyepü IL, 1945. január l-én. 

, Megjelent az 1945. évi 1. sz. H. R·ben, 

-o--

708.200/20.-1944. számú bonvédelmi 
miniszteri körrendelet. 

Tárgy: Csendőrségi személy azonossági 
igazolványok érvényesítése 1945. évre. 

A csendőrségi személyazonossági ígazol
ványokhoz 1944. évre kiadott halványsárga 
színü érvényesítési bárcákat a kÖ'lvetlen elől
járó tiszti parancsnokok (főnökök, vez-etők) 
az 1945. évre a bárcák hátlapjára vezetendő 
következő záradékkal éLvényesítsék: 

"Érvényes f945. ~aptári évre. 
Kelt .. . 
(C. H.) aláírás." 

A bárcáht akként kell az ígazolványba 
visszahelyezni, hogy a nyíláson át látható 
legyen : 

"Érvényes 1945. naptári évre .. 
Hasonlóképen kell eljárni az újonnan 

kiállításra kerülő személyazonossági igazol 
ványokhoz kiadandó 1944. évi bárcákkal is. 

Az 1945. évre szóló érvényesítésí bárcák 
kiadását a jelenlegi rendkívüli viszonyok 
qlÍatt egyelőre mellőztem. 

Gyepü IL, 1945. évi január 3-án. 

-o--

1.111/eln. 1. Itr.-1945. számú honvédelmí 
miniszteri körrendelet.' 

TárgyI Csendőrtisztek és legénység be
vonultatása. 

Megállapítást nyert, hogy a honvédség 
Löbb pság-a és szerve a m. kir. csendőrség 
tisz tjeit és legénységét önkényesen igénybe
veszi és azokat nem rendszeresíte tt helyre be
osz tj a, miáltal a cső . tis'ztikar és cső. legény
ség nem tud ja a tábori biztonsági szolgála ttal 
kapcsolatos országos érdekü hivatását. telj e
síteni. Ez a szolgálat ma sokkal fentosabb, 
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mint a cső . tagjainak a honvédség egyes ala
kulatainál sgt-i, szolgálatvezető, alkalmazása, 
vally akár csekély c~endőr erőknek harcba
vetése. 

Minden nem cső. alakulat, pság. közvet
lenül (szolgálati út betartása nélkül) azonna l 
jelentse, hogy hol, milyen beoszU'sban név
!lzerint hány tisztet és IIÚJlyen ' ere Jű csendőr
alakulatot, vagy névleg csendőröke t alkal
maz parancsnokságánál és azoka t milyen ala 
pon vette igénybe? 

Elnmdelern, hogy minden egyes cső. 
Usztet és legénységi ál lomány ú egyént, aki 
nincs rendszeresített helyén, haladék talanul 
vonultassa be illetékes pság-ához. 

Gyepü IL, 1945. január 2-án. 

1 Meg jelen! az 1945, evi 1. sz. H. R.-ben. 

-Ű'"-

513.664/XX.- 1944. számú belügyminiszteri 
kőrrendelet. 

Tárgy: Légoltalmi, vagy hadműveleti ki
ürítés foly tán állandó állomashelyükről kite
lepült személy ek részére kitelepülési segély, 
ílletve k ítelepülési családi segély engedélye
zése. 

Légoltalmí, vagy hadművele ti kiürítés 
következtében állandó állomáshely ül\ről kite
Jepült polgári személyek részére kitelepülési 
segély, polgári és csendörszemély\!k s"iámára 
pel=lig kitelepülési családi segély felszámításii 
tekintetében az alábbiakban intézkedem: 

l . Kítelepülési segély. 

A csendőrség alka lmazá.sában á lló ~zok
nak a'z állami rendszerű polgári >tItiszteknek 
és ldsegítő szolgáknak, valamint egyéb po(
gári alkalmazottaknak, akik a hadművele ti 
kiürítés folytán állandó állomáshelyüket el
hagyták, 1944. évi december hó l -től kezdve 
a következő módozatok mellett i kítelepülési 
segélyre van igényük. 

A kítelepülési segély összege: 
a) az állami rendszerű műszaki altisztek

nél havi 75 (hetvenöt) pengő, 
b) az állami rendszerű altiszteknél és a 

kisegítő szolgáknál havi 30 (harminc) pengő, 
c) a Cs.-30. Illetményszabályzat 422. 

pontja szerint az 1. csoportba tartozó irodai 
szolgálatra alkalmazott havibéres polgári a l
kaJ mazottaknál havi 75 (hetvenöt) pengő , 

d) a Cs.-30. Illetményszabülyzat 42:3. 
pontj a szerint a 2. és 3. csöpor. ,rba ta rtozó 
havibérespolgári alkalmazottaknál havi 30 
(harnlinc) pengő, végül 

el a napibéres polgári a lkalmazoHakn;\ '! 
havi 30 (harminc) pengő . 

A kitelepűlési segély abban az esetben, 

t:" 

ha a kij elölt felvevő területre ' érkezés a hó
,na p 15. nap jáilr következik be, a hóttap 1 
napj á tól, ha a hónap 16. nap ján vagy azt 
követően áll be, a hónap 16. napjától kezdve 
(tehát fele összegben) számítható fel és folyó 
sítAsiÍt annak a hónapnak utolsó napj ával 
kell mel!szüntetni, amely hónapban az alkal
mazott kitelepülése megszünt. 

A kitelepülési segélyaNémetbirodalom 
terűl etére áttelepült (vezényelt) személyek 
részére is felszámítható . 

A nősök, (családosok) 'közül azoknak. 
akik családjukat a Németbirodalom terüle
tére nem vitték magukkal, továbbá a Ném..:t
birodalom területére áttelepült (vézényeif) 
Gsszes nőtlen személyek részére a kitelepü
lési segélyt kézrefízetni nem szabad. 

A kitelepülési segélyt egy hónapra előre 
a hól/af'> első napján kimutatás alapj án kell 
kifizetni, 

Azok a polgári személyek, akik az 
S05.356/XX.-1944, szamú körrendeletemmel 
f26 11944. Cs. K.l közölt 1.840'1944. M. E. sz . 
kormányrendelet 2. §-a, illetőleg az 509.583 ' 
XX.-1944. számú körrende<letenunel (35,1944.. 
Cs. K.) közölt 2.56011944. számú kormány
rendelet alapján különélési pótlékban már a 
jelen rendelet megjelenése időpontjáig is 
részesültek, annak élvezetében az igény jogo
sul tsá g fej tételeinek fennállásáíg továbbra is 
mel!maradnak, hae rendelet alap jan fe lszá
mítható kitelepülési segély a különélési pót
léknál kisebb kiszabatú. Ilyen esetekben azon
ban a ki te l epűlési segély t kífizetni nem sza
bad. 

Ha a kű lönélési pótlék összege az e ren
delettel megállapított kitelepülési segély ösz
sze~éné l kisebb, csak a kitelepülés! segélyt 
szabad felszámítani. A'z említett esetek kivé
telével az idézett kormányrendeletekben sza
bá.1yozo tt különélési pótlékot a jövőben fel
számítani nem szaba d. 

ll. Kítelepülési családi segély. 

Légoltalmi, vagy hadműveleti kiüríté$ 
során állandó á llomás- (lakó-) hely ükről a ki
jelölt fe lvevő területre költözöH és a feleség, 
vagy a 24., illetőleg 20. vagy 16. életévüket 
be nem töltött ellátatlan gyermekeikkel kö
zös háztartásban élő nős, özvegy vagy elvált 
csendőr és polgári személyek 1944. évi de
cember hó l-től ke'zdődően minden egyes csa
ládtag juk után egyenkint havi 100 (egyszáz) 
pengő összegű kite lepűlési családi segélyre 
igény jogosultak. 

Kitelepülési családi segélyre igényük van: 

A) a csendőrség tényleges szolgálatában 
úlló: 

aj ruvatásos, 
b) a nYl1gállományú ideiglenes tényleg 2s 

szolgálatba behívott, 
cl a tiszteletdíj as, 



CSENDőRSÉG! ÉS RENDőRSÉGI KöZlöNY 
l . szám. 

, d} a tartalék vfszonyból ~híVott - szol
g~atot teljesítő rangosztályba soroló havidí 
jaaok. 

áttelepült, de maguk szolgálati beosztás kö
vetk(!:déí'en a felve, ö területen még vissza
maradnak. 

B} A csendörség hivatásos á llományába 
tartozó tiszthelyetteseknek és tiszteseknek, 
valamint a. nyugáUománybó"1 és li ta rtalék
viszonyból behívott tis'zthelye tteseknek. (A 
tartalékos tisztesek tehát kitelepülési családi 
segélyre nem igény jogosultak) 

cl A csendörség alkalmazásában á lló 
állami rendszerű polgári a ltiszteknek és ki
segítő szolgáknak, továbbá a ha"ibéres pol
giri alkalmazottaknak. 

A kitelepüiési családi sel!él1ben csak a 
csalddos személyek részesíthetők éspedig 
csak olyan családtag után, aki után a csa 
ládfő családi pótlékot kap és aki vele együtt 
költözöf! ki a kijelölt felvevő tocületre, Ha 
az alkalmazottra vonat kozó ilIe.hnényszabá
Iyok szerint csal ádi pótlék, vagy családi pót
lék jellegü járandóság nincs küli~n rendsze
tesítve, családosnak keH tekintení az alkal
mazottat, ha a kinevezett alkalmawHakra ér

' vényes jogszabályok szerint valamely család-
tagja után családi pótIékra igányjogosult 
lenne. 

Az 1912: XXXV. tc. 9. !:i-a alapj án a tör
vényes édesatya, vagy édesanya, tova,bbá a 
t,elj es árvaságra jutott, vagyis szülőt/en tÖr 
vényes unoka után, mint " egyéb" családtag 
után a kitelepülési csalá di segélyt folyósítan i 
nem szabad. 

A családi pótlék jelLegű járandóságban 
részesülő vagy ilyen járandóságot nem élvezö 
a lkalmazoHaknál (pl. havibéres polgári alkal
mazott) a kitelepülési s egély szempontj ából 
ellátottnak kell tekinteni a tisz tviselői munka
körben foglalkoztatott alkalmazottak gyerme
keinél, ha a 24. életévüket, az egyéb munka
kör ben fogla lkoztatott alkalmazottak gyerme
keinél pedig ha a 16. életévüket betöltötték. 

Kitelepiílési családi segélyre igény jogo
suHak azok a csendőrszemélyek is, akik had
műveleti területen 'a fÖiVezérségnek alárew 
delt a lakul'atok állományában tle lj esítenek 
szolgálato t és rendszeres ille tményeiket visz
szahagyásként a hozzátartozóík kap ják kéz
hez, ha családjuk a légoltalmi, vagy hadmű
veleti kiürítés következtében az állandó állo
más- (Iakó-) helyérő l cHá vozott. Ezek után a 
csendőrs'zemélyek után, ha rendszeres illet
ményeiket a honvédségtől kap ják, a kitelepü
lési családi Slegélyt is a honvédség folyósít ja. 

A tartalékviszonyból behívott személye -
ket a kitelepülési családi segély csak abban 
az esetben illeti meg, ha a légoltalmi, vaRY 
él hadműveleH kiürítés folytán az alak ulaluk 
á ltal lefoglalt felvevő terül et nem a behívott 
személy bevonulás előtti állandó lakóhelye. 

A családi pótlék jellegü ;árandóságban 
részesülö, vagy ilyen járandóságot nem é lvező 
személyek a kitelepülési csa ládi segélyre való 
igény megállapítás érdekében az alábbi s .~ ö
vegü, ké t tanú al áírásával ellá tott "Nyila t
kozat" -ot tartoznak kiállítani: 

"Alulfrott vagyoni és bünte lőjogi feleIös
ségem tudatában kijelentem, hogya hiztar
tás omban élö feleségemnek havi 60 pengő! 
elérő keresete, nyugdí ja vagy más jára ndó 
sáp,a. nincsen. 

A velem együtt é lő, illetve családi pót
lékban részesülő gyermekeim: 

~: ~-~~~==~~ ::gf: ====== !~ ==~~~=~~= ~~ ~==~:~ 
3. stb. 

Fentebb megnevezett gyermekeimnek 
(vagy gyermekeim közül ------___ . ______ -nek) 
pénzbeli javadalmazása vagy bánnilyen for 
rásból származó jövedeIméIlek összege. ille
tő l eR a természetbeni javadalmazásnak az 
értéke havi 100 pengöt nem éri el. 

Gyermekeim nőtlenek, illetve hajadonok. 
Kelt és sajátkezü aláírás." 

A nyilatkozatot kiállító személyek figyeI
mét vagyoni és büntető jogi felelősségükre, va 
lamint arra, hogy az igényjogosult családta
gok számában beálló minden változást hala
cléktaJ a'1ul be jelenteni tartoznak, a nyilatko
zat k iállítása elött külön is fe l kell hívni. 

A hadrakelt seregnél szolgálatot telje
sÍlő családfőnél a nyila tkozatot a kijelölt fei
vevő területre kitelepült legidösebb családtag 
( elsősorban azonban a f.eleség) állítja ki és 
írja a lá. 

A nyilatkoza t kiállítására ahadrakelt 
seregnél s'zolgálatot tel jesítő cselldőrszemé
ly ek hozzátartozóit az a gazdasági hivatal 
hívja fel, amelyik az említett cse,1dől'szemé
Iyek rendszeres illetményeit folyó.sítja. 

A ki települési családi segélyt abban az 
esetben, ha a kijelölt felvevö terüleire érke
zés a hónap 15. napjáig kővetkezik be, a ho 
nap első napjától, ha a hónap 16. napján vagy 
azt követően áll be, a hónap tizenhatodik nap
jától lW2'due (tehát fele összegben) kell fel
számítani és fol yósítaní és fo lyósítását annak 
a hónapnak lItalsó napjával kell megszün. 
tetni, amely hónapban az alkalmazott ki tele
pülése megszünt. 

A kitelepülési családi segély megilleti 
azokat a Németbíroda lom területére család
jukkal együ tt áttelepülteket, va lamint azokat 
a családfőket is, akik a kij elölt fe lvevő terü
letre áttelepült családj ukkal ideiglenes ve
zénylés , kiképzés, kórházi gyógykezelés, stb. 
vagy más beoszt ás folytán közös háztartásban 
nem élhetnek. Ide számítanak azok is, akik
nek családjuk a Németbirodalom területére 

A kitelepülési családi segélyre való 
igény jogosultságot a kerületi (hason ló) pa-
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rancsnokságok törzséhez beosztottak számára 
a kerületi (hasonló) parancsnokság, a többi 
személyek számára pedi~ az illetékes osztály· 
parancsnoksáj! állapítja meg. Az igényjogo
sultság me~itllapítására jogosult parancsno
kok anyagilag felelősek, hoj!y csak azok a 
!!zemélvek részesiilíenek kitelepülési családi 
... eJfélvben, akik részére az e rendeletemben 
foglalt határozványok értelmében ílletményes. 

Az e rendel e ~ hatály~ alá tartozó szemé
lvek a lcSgoll a1mí . vagy a hadműveleti kiürí
téssei kapc~olatban más tá rca hatósá ~;ítól 
(pénztá rából) semmiféle címen kiürítési költ
ségté,..[tés t yagv más d npvezésü, a kiürítés sel 
kapcsolatban fe lmeriilt költségek fedezésére 
~o'Q,; ló pénzbeli juttatást nem fogadhatnak 
el ,;~ nem vehetnek fel. 

A k i telepűlési családi segélyt kimuta tás 
a lapi Rn havonta eliíre kell szá mfejtení és ki · 
fiz etni 

A7 e rendeletem r. és lJ feíp.ze téb211 
mee:jeIClt kaelepii lési segélyt, i lletől e g csa
ládi ~ egélyt a "Személyi járandósá.~ok" ro
vat "Nem rpndszeres ílIe tménvek" alrovaton 
kell e ls7~ rnolní A kiadások ö~szesítésében a 
kitelepűlési segélyt és kitelepüIési családi 
se!5élvl a többi nem rendszeres kiadások kö
zött külön kdl kimuta tni. 

E rencl elet.,met az 505.356'XX.-1944. sz. 
(26,'1944. Cs. K.). va lamint a'z S09.583IXX.-
1944. számlí. (35 t 944. Cs. K.) körrendeleteím
nél elő kell jegyezni. 

Szombathely, 1945. janwí.r 12-én. 

-()--

.513.857 'XX.-1945. számú belügymíniszteri 
, kőrrendelet. 

Tárgy: Csendőr szakszolgálafos tisztvise
lők ruhaelfáfása. 

A m. kir. honvédelmi miniszter ÍlT 1945. 
január 5-én kelt 100.083/eln, 20.-1945. sz. 
r endeletével tisztvise lő gyakornokká kineve
zett 59 egyén részére, a csendőrség felszere 
lési anyagraktára útján - ár térítés ellenében 
- 1-1 rend posztó ruházat (zubbony, lo
vagló nadrág), 1-1 köpeny és 1-1 pár zsizma 
c l!észUfsét engedélyezem. 

Érdekeltek a ruha és lábbeli méreteket a 
csendőrség felszerelési anyagraktárának szom
bathelyi kirendeltséj!éhez (Szombathely, csen
dörIaktanya, B. épűlet földszint) jelentsék. 

Szombathely, 1945. január 8-án. 

-()--

300.121/biz. 20.-1945. számú honvédelmí 
miniszteri körrendelet. 

Tárgy: Csendőrfiszti személyi tartalék 
szervezése. 

'Csendőr csapat- és gazdászati tisz tekböl 
(HsztviselőkMI), tQvábbá csendőrséghez be
osz ;ott orvosokból, hadbírákból és állalorvo
sokból "csendőrtiszti személyi tartalék" -ot 
képez ek. 

1. A csendőr lisz ti személyi tartalékba 
tartoznak : . 

a l az által am névszerint kijelölt és oda 
beosztott tisz tek (tisztviselők), 

b) mindazok, akik egyéb beosztásból fel
szabad ulván, rendelkezésre jutnak, 

c) az eü. intéze tekből gyój!y ül tan elbo
csátott és bá rmlokból eredeti b~osztásukba 
(csapattestükhöz) visszatérni nem tudó' tisz-
tek, . 

d) azok a tíS'ztek , akik bármely oknál 
fogva beosztás nélkül maradtak, vagy kijelölt 
beosztásukba bevonulni nem tudnak. 

2. A csendőr tísztí személyi tartalék ál
lomáshelye a m. kir. csendőrség Felügyelő
jének a mindenkori állomáshelye . ,Jelenleg: 
Szombathely. Elhelyezésükrő l és élelmezé
sükrő l a helyben á.llomásozó IE,gmagasabb 
csendőr parancsnokság gondoskodjék. J elen
leg : a III. cső. ker , pság. 

A csendörtiszti személyi tartalékba (1. 
b-d pont) sorolandó tisztek haladéktalanul 
jelentkezzenek a m .. kir. csendőrség Felügye
lőjénéL 

3. A csendőr tiszti személyi tartalékba 
jutó tisztek felhasználására a m. kir. csen
dőrsé .~ Felügye lője tegyen hozzám javasla
tot. Beosztásukig őket állomáshelyén foglal
koztassa. 

A csendőrtiszti személyi tartalékb~ tar
tozó tisztekről (tv-kről) a m. kir. csendőrség 
Felügyelője minden hó l-én és IS-én név
jegyzéket terjesszen elő hozzám a következő 
rova tokkal: 1. Folyószám, 2. N év, 3. Rend
fokozat, 4. Előbbi beosztása és állomáshely~, 
5. Hogyan és mikor került a csendőrtisztí 
személyi tartalékba, 6. Megjegyzés. 

Gyepü IL, 1945. január 20-án. 

--0-

Vajna Gábor s. k., 
m. kir beHi~ymini50zter. 

-0-

Értesítés. 
A belügyminisztérium osztályainak át

sze·rvezése fo lytán a csendőrségi szolgálati 
osztály eddigi "XX."-as jelzése "VI-a."-ra, 
rendőrségi osztályé pedig "VI."-ról "VI-b."
re változott. Szerkesztő. 

S7crkeszti: Dr. Bányai László ,z"?~dos 
Martineum Könyvayomda Rt Szombathely. Gr. Szécheuyi István-"tca 4--6. - Felelős vezető, Mait, Ferenc 

i .1. 
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RENDE.LETEK. 
1.020/Fővezérség-1945, (20/Kköszv,-1945.) 
námúhonvédelmi miniszteri körrendelet.' 

Tárgy: Polgári gépjárómüvek igénybe
vétele. 

Minden természetes és jogi személy, be
leértve az á llami, közüle ti, p ár tszer vek tulaj
donaban, vagy használa tában levő, az ország 
területén bárhol tárolt, a honvédség által 
jelenleg igénybe nem vett ÖSszes gépj árómü
veket, szem,élygépkocsikat, autótaxIkat, bér
au ,óka t, tehergépjárómüveket, vontatókat, a Lt 
tóbuszokat, motorkerékpárokat és egyéb kü
lenleges rendelte tésü gépjáróműveket a hoz
zájuk tartozó gépjárómüvezetökkel, vala
mint a gépiarómü szerszámaival és fel
szerelési cIkkeivel és összes üzemanyagával 
egyűtt a hadviselés érdekében azonnali ha
tallyal lgénybeveszem. Ezzel egyidejűleg min
den eddigi felmentést, vagy meghagyást ha 
t á.lytalanítok, illetőleg ilyen kéreimeket fi 
gyelmen kívül hagyom. Az igénybevétel vég
rehaj tás ára az alabbiakat rendelem: 

L 

A gépjárómüvek előállítása. 

Az üzemképes állapotban levő fenti gép
járómüvek közül a tehergépjárómüveket, von
tatókat, autóbuszokat, a hozzájuk tartozó 
pótkocsika t és nem személyszállításra szol
gáló egyéb különleges gépj átóműveket 1945. 
évi janu:'ir hó lQ-én, a személy gépkocsikat, 
autótaxikat és bérautókat január hó ll-én 
és U-én, a motorkerékpárokat és személy
szállításra s'zolgáló egyéb különleges gépj á
rómüveket január hó 13-án kell a legköze
lebbí magyar kir. honvéd gépj árómü átvételi 
bizottság egyíkéhez előállítani. 

A magyar kir. honvéd gépj árómü á tvé
teli bízottság'bk az alábbi helységek L fokú 
rendőrhatóság épületében működnek : Sop
ron, Sárvár, Körmend, P ápa, Veszprém, Ta
polca, Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Alsólend
va, Szombathely, Győr, Magyaróvár, Komá
rom, Dunaszerdahely, Érsekúj vár. 

A Mpjárómüvek vezetői meleg ruhát, 
fehérneműt, takarót, étkező eszközöket és 3 
napi élelmet tartoznak magukkal hozni, azon
kívül összes katonai és polgári okmányaika t. 

II. 
A z előállUl,Ís alól menfesülő gépjáróművek. 

Nem kell előállítani azokat a gépj áró
műveket, 

a} amelyek a Nemzetvezető használatá
ban állanak, 

b) a kir. hercegek és bíboros hercegprí
más használatára szolgáló egy-egy gépjáró
müvet, 

cl a nemzetközi jog értelmében terüle
tenkívüliséget, vagy személyes mentességet 
élvező személyek gép járómüveít, 

d) a miniszterelnök (miniszterelnök-he
lyettes), az Országgyűlés Felsőháza és Kép
viselőháza elnöke inek, a miniszte reknek, a 
m. kir. Kúria, a m. kir. Közigazgatási Bíró
ság és a Legfelsőhb Allami Számvevősz~l< 
elnökeinek, a Nemzetvezető polgári irodá ja 
főnökének, a minisztériumok álIamtítkárainak 
használatára rendelt' kincstári személygépjá
rómüveket és a minisztériumok kincstári gép
i árómüveít, 

el a csendőrség, rendőrség, Nyilaskeresz
tes Párt Hungarísta Mozgalom, MÁV., m. 
kir. Posta és m. kir. Pénzügyőrség használa
tában levő kincstári gépjáróműveket, 

f) az ország területén tartózkodó és a 
honvédelmi kötelezettségek alól szeml!lyes 
mentességet élvező külföldi állampolgárok éli 
külföldi intézmények gépjárómüv,eit. 

Az a~f) pontokban felsorolt gépjáró
művek igénybevételére és . jelzésére külön in
tézkedem. 

III. 

A hadviselés érdekében a közületek és 
ha tóságok működésének zavartalan ellátásá
hoz szükséges gépjáróműveket külön bizto
sHom. 

IV. 
Gépjáróművek forgalomban tartása. 

1945. janu'ár 15. nap jától kezdődőleg a 
közúti forgalomban csak az a gépjárómű ve
het részt, amely alI. és III. pont alapján 
külön jelzést kapott. 

V. 

Tartósan, vagy időlegesen üzemképtelen 
gépjáróművek bejelentése. 

A'z L pont alatt felsorolt minden olyan 
gépjárómüvet, amely akár tartósan, akár 
időlegesen (üzemanyag, vagy gummiabroncs 
hiánya miatt) üzemképtelen, s így elő nem 
állítható, tulajdonosa, kezelője, örzöje tarto
zik az 1. pont alatti helyen és időpontban 
személyesen, vagy két tanú aláírásával meg
e rősített meghatalmazással ellátott meg
bízottja útján bejelenteni és megjelölni a iép-
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jár6mű pontos tárolási helyét és az üzemkép
telenség okát. Az üzemképtelennek bejelen
~ett gépjárómiiveket az átvételi bizottságok 
alkatrész,gummiabroncs, stb. felhasználás 
céljából a szükséghez képest a hadviselés ér
dekében igénybe veszik. 

VI. 

Gummiabroncsok bejelentése. 

Mindazok a II. pontban nem említ~tt 
természetes, vagy jogi személyek, akiknek 
birtokában bármilyen · mennyiségű gummiab
roncs, köpeny és tömlő van, kötelesek az L 
pont alatt feltűntetett helyen l egkésőbb 1945. 
évi janu-át: hó 13-ig ezekről pontos bejelen
tést tenni. Az átvételi bizottságok a felsorolt 
anya~okat a hadviselés érdekébell azonna1i 
hatállyal igénybs' veszik. 

VU. 

Büntető rendelkezések . 

Aki az I. alatti előá llításnak, V. és VI. 
pontban elrendelt bejelentési kötelezettségé
nek egyáltalán nem, vagy nem a valóságnak 
megfel elően tesz eleget, továbbá a,ki a jelen 
rendelet egyéb rendelkezéseit más módon ki
játssza, az az 1939. II. tc.-ben körülírt, a 
hadviselés érdekei ellen bűntettet követ eL 
Ezt á hüntettet halálbüntetés sújtja. 

A jelen rendelet rendelkezés d eHen el
követett bűncselekmény elbírálása a honvéd 
vezérkar főnöke kiilön bíróságának hatás
körébe tar tozik. 

Gyepü II ., 1945. január l-én. 

l Megjelent az 1945. évi 4. sz. H. R. -ben 

-I)--

1.030/eln. 1. kr. fővezérség-1945. számú 
honvédelmi miniszteri körrendelet! 

Tárgy: Úfbankarbanfarfás. 

A működő hadsereg igényeinek, valamint 
a hadműveleti terület forgalmának megfele
l ően a közutak kar ban{artásának fontossága 
megnövekedett. 

1. Elrendelem, hogy a közutak karban
tartását a katonai közú ti szervek írányítása 
mellett az állam építészeti hivatalok ÍI:l tézzék. 
Ezek rp.eglévő szervezetükkel, mint kerettel, 
bármely közlekedési akadályelhárításánál 

' azonnal közbelépni tartoznak. 
Munka,eröként a h,elybeli polgári lakos

ság áll rendelke'zésükre, amelyet a Hvt. vo
natkozó szakasz,," alapján az illetékes köz
igazgatási hatóságok útj án kell honvédelmi 
munkára igénybevenni. 

A munkabéreket a városok polgármes 
terei és a községi előljáróságok előlegként 
fizessék ki, a térítmény t, íll etőkg az ellá t
mányt a HM. és Hfp-tő l (6. k. o~zt.) soron
kívül igényel j ék. 

2. Az államépítészeti hivatalokat (azok 
szakközegeit) a községi (városi) és járási 
katonai parancsnokok minden tekintetben tá
mogassák. Velük az összeköttetést az illeté
kes útbiztosok és úlőrök útj án már előre ve
gyék fel. 

3. Az államépítészeti hivatalok és szak
közegeik munkaerő igényl és ét elvileg az erő
dítési munkákkal párhuzamosan is, - ki kell 
elégíteni. 

4. Azonnali beavatkozást igénylő esetek
b?)l (nagyobb havazás, hófúvás, erős olvadás, 
rombolások) az' útkarbantartási munka min-
den mást megelőz. . 

5. Községek belterületén a h~ ztula j do
nosok, ill ető leg a ház lakói fel elősek az út
test karbantartásáért. 

6. A községek belterületén kívül az utak 
karbantartásáért a község határáig az elöl
járóság felelős . Helyi j e llegű akadályok (hó
fúvás, kátyusodás stb.) elh 'Íríb.s ~ ra sa iát 
hatáskörükben azonnal intézkedni kötelesek. 
Olyan útszakaszon, ahol hirtelen kilépő fa
gyok, vagy olvadások a közlekedés bizton
ságát veszélyeztetik (kanyarok, emelkedők, 
szükületek) a megfelelő intézkedéseket (ho
mok, hamú vagy föld kiszórása, csúszós ré
teg eltávolítása, figyelmeztető táblák elhelye
zése) azonnal kötelesek kiadni. 

7. Az olyan nagyobb közlekedési akadá
lyokat, amelyeknek elhárítás ához szakmunka
erőre van szükség, a községi e l őljáróságok 
az államépítészeti hivataloknak jelentsék be. 

8. Utasítom az államépítészeti hivatalo
kat és a katonai közúti parancsnokságokat, 
hogy a terüetiikön működő kat. pk-okkaI 
(községi, városi, járási, vármegyei) az össze
köttetést közegeík útj án vegyék fel s őket 
munkájukban tá,mogassák. 

9. Az államépítésze tí hivatalok deríts ék 
fe l, hogy nehéz és veszélyes útszakaszok kö' 
zelében hol található vontató berendezés 
(traktor, lánctalpas vontató, vagy egyéb se
gédeszköz) és azt az illető útszakaszok men
tén felállított j e lzőtáblákkal tegyék köz
hírré. P.: "Legközelebbi vontató innen 2 
km-re a Tompa majorban." 

10. Az u tak mellé kihordott útfentartó 
anyagot csak az államépítészeti hivata lok 
szakközegeinek utasításai szerint szabad fel
használni. 

11. Az útkarbantartásnál alapelv az le
gyen, hogy az összes műufak (valamennyi 
szilárd alappal épített út) , továbbá az ezekbe 
betorkoló fontos bekötő utak gépkocsival jár
hatók legyenek. 
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12. Rendeletem végrehajtásáért a köz
igazgatási hatóságokat és amellettük mű
ködő kat. pk-okat egyetemlegesen teszem fe
lellíssé. 

13. A közsegi és városi kat. pk-ok az 
útkarbantartási munkákhoz a területükön el
helyezett összes honvéd alakulatok nélkülöz
hető legénységének kirendelését is kér jék. 

Gyepü II., 1945. január 7-én. 

l MegjeJent az 1945. évi 4. sz. H. R. -ben 

~ 

1.990/3. vk.-1945. szátnú honvédelmi 
miniszteri körrendelet.' 

Tárgy: Komáromi hivatalos út közben 
észlelt anyagrongálás. 

Előfordult, hogy az egyik áttelepülő zl j. 
~a7.d hivatal j árművein a zlj. pk. r endelke 
zésére köpeny szövetet is szállítottak. A 
ha jtó honvédek és az or szágos jármüveken 
tartózkodó honvédek e köpenyszövetet Ön.
hatalmúlag takat ónak, kocsiponyvának, lóta
karónak használták és a legkönnyelműbb 
mórlon ~".rba taposva eredeti rendeltetésér(J 
alkalmatlanná rongáLták. 

Intézkedtem, hogy a mulasztást elkövető 
'''mvéd egyéneket, valamint az anyagért fe
l<:I ős zl j. anyagi ti-et es gazdasági hivatal 
főnököt hadbíróság elé állítsák. 

A mai súlyos helyzetben, amikor ruhá
-'lttal. de főképen köpennyel a harctéren 
kü",dő csanatainkat is al i~ tudjuk ellátni, 
fenti cselekmény hazaárulás és a mulasztók 
'emcsak a honvédség, hanem az egész or

szág érdeke ellen is vétenek. Minden hasonló 
esetért a fel elősöket a j övőben is hadbíróság 
útj iin fogom felelősségre vonni. Jelen rende
{etemet ki kdl hlrdetni az összes tisztek és 
legénység előtt. 

Gyepü I L, 1944. december 31-én. 

l Megjelent az 1945. évi 4. sz. H. R..ben 

-o--

59.942/eIn. kik.-1944. szátnú honvédelmí 
miniszteri körrendelet} 

Tárgy: E-alap l . fü zet helyesbítése az új 
fisztelgési mód bevezetésével kapcsolatban. 

A mult évi 74. sz. H. K. -b~n megjelent 
60.060/eln. kik.-l944. sz. körrendelelem 
(1/1945. Cs. R. K.) kapcsán, :a 42.741/eln. 
szab. s'Zerk.-1939. sz. körrendelettel kiadott 
"E-Alap' c. utasítás 1. füzetének helyesbí
téséhez és kiegés~ítéséhez kiadom az r. sz. 
helyesbítő szelvény t, mely a hungarista kö
szöntéssel való tiszteIgést, továbbá a pk. és 

a csapat kölcsönös üdvözlési mód ját szabá
lyozza, 

A még Szükséges helyesbítő szeIvénye" 
ket az arcvonalban lévő alakulatok részére 
a hds. ps ág-ok, a hátországi alah ulatok ré
szére a kerületi pság-ok, a németor szági ala
kulatok r észére a honvédség németorsági 
föfelügyelő j e, a központi szervek közvetIImül 
a "Honvédségi könyvek és nyomta tványok 
kiadóhivatalá"-tól (Gyepü IL) a szükséges 
példányszámban igényelj ék. 

Gyepü IL, 1945. január l -én. 

l Megjelent az 1945. évi 4. sz. H. R-ben 

-0--

81.017/eIn. 8, e. 1944. számú honvéde,lmi 
míniszteri körrendeIel.1 

Tárgy: Nemzetvédelmi Kereszt eltörlése. 

Magyarország Nemzetvezetője a Nem
zetvédelmi Keresztek további adományozását 
beszüntette és az eddig adományozott Nem
zetvédelmi Keresztek viselését eltörölte. 

Gyepü II., 1945. január 7 -én. 

l Megjelent az 1945. évi 4. sz. H. R-ben 

-o--

379/eIn. 13,-1945, számú honvédelmí 
miniszteri körrendelet/ 

J:árgy: A laptalan vádaskodások szigorú 
megtorlása. 

Megütközéssel állapítom meg, hogy mily 
nagy volt az utóbbi időben az alapnélküli vá
daskodások száma. Tömegével futottak be 
hozzám, valamint az egyes katonai parancs
nokságokhoz és hatóságokhoz a legkülönbö
zőbb természetű, gyakran a legsúlyosabb vá
dakat tartalmazó felje lentések, amelyek ki
vizsgálása azt eredményezte, hogy e vádak 
legtöbbször minden alapot nélkiHöztek. Sok
'zor felületesség, a helyzet félreismerése, nem 
egyszer azonban sértett hiúság, beteges érvé
nyesülési vágy, bosszú vagy más nemtelen 
mberi indulat volt a feljelentés rugója. 

Amennyire helyén való a bátor kiállás, 
a bűn üldözésére való becsületes törekvés, 
olyannyira megvetendő az alaptalan vádas
kodás, a rágalmazás. 

Figyelmeztetek mindenkit, hogya rágal
mazók e llen a legkérlelhetetlenebbül j árok el 
és egyetlen esetben sem tekintek el a bűn

. vádi el j árás tól. 
Egyben nyomatékosan felhívom a figyel

met a már kiadott ama rendeletemre, amely
lyel megtiltattam, hogy a magyar királyi 
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honvédség tagjai szolgálati ügyekben kérel
meikkel, panaszaikkal polgári hatóságokhoz, 
vagy a párthoz forduljanak. 

Gyepü II., 1945. január 7-én. 

1 Megjelent az 1945. évi 4. sz. H. R-ben 

-o--

846/eln. 1. a.-1945. számú honvédelmi 
miniszteri körrendelet.' 

Tárgy: Közrendészeti szervek feletti pu
runcsnoklás. 

A közbiztonsági szervek (csendőrség és 
rendőrség) a belügyminiszter vezetése alá 
tartoznak. Éppen ezért megtíltom, hogy azoK 
felett honvéd parancsnokságok rendelkezze
nek. A honvédség részéről szükséges Íntézke
déseket kizárólag a csendőrség és rendőrség 
főfelügyelője útján adom ki. 

Gyepü IL, 1945. január 4-én. 

l Megjelent az 1945. évi 4. sz. H. R.-ben 

-o--

847/eln. 1. a.-1945. számú honvédelmi 
miniszteri körrendelet/ 

Tárgy: Visszásság ok az elszállásolások
nál. 

Mífid gyakrabban érkeznek hozzám feJ
jelentések, hogya már e1szállásolt ala-ok az 
új ala-ok vagy oda te1epülni kényszerült pol
gári szervek (személyek) részére nem haj
landók szállást átengedni, - a helyszíni ki, 
vizsgálásnál pedig a szükséges férőhely, ha 
s'zükösen is, de minden esetben bíztosithatci 
volt. 

Az összes pk.-ok vegyék figyelembe, 
hogy él. jelenlegi helyzetünkben minden férií 
helyet ki kell használnunk, - a túlzsufoltság 
ellenére is - hogy az újonnan odaérkezők 
trészére az emberileg legszükségesebb férö
helyet bíztosíthassuk. 

Az összes ápk. kötelességévé teszem, 
hogya s'zállásért hozzájuk fordulókat a leg
messzebbmenően támogassák és az átvonulók 
részére a szükséges férőhelyet bíztosítsak, 
mind a katonai, mind a polgári szervek és 
lakosság részére egyaránt. 

Minden otthonából kiűzött magyar kato
nának és polgárnak mindenhol minden körül
mények között fedél alá kell jutnia! 

. Ennek a parancsomnak betartásáért az 
ápk-on kívül a K. 'G. parancsnokokat is fele
iőssé teszem. 

Megoldás mindíg van, csak akarat kell 
hozzál 

Gyepü II., 1945 január 4-én. 
l Mellielent az 1945. évi 4. sz. H. R-ben 

-o-- . 

8.748/7. ö.-1945. stámú honvéleImi 
miniszteri körrendelet.' 

Tárgy: Tdvbeszélés belej<!zése. 

Távbeszélés befejezésénél "Vége" szó 
helye.tt a hungarista köszöntést: "Kitartásl" 
"Éljen Szálasil" kell használni. 

Az 1943. évi 39. sz. R K-bell megjelent 
80AI2/eln. 7/ö.-1943. számú körrendeletem 
(3911943. Cs. K.) negyedIk bekezdését ennek 
megfelelően helyesbítse. 

Gyepü II., 1945. január 8-án. 

, Megjelent az 1945. évi 4. sz. H. R-ben 

-o--

1('0.090/eln. 20.-1945. szám ú honvédelmi 
miniszteri körrendelet. 

{.J1i:~ .. 
Tárgy: Különleges rendszabályok a te

liyelem és rend fokozati bizfositéísára. 

Az 1944. december 20-án kelt 101.017. 
ein. 1/a.-1944. számú körrendeletemet teljes 
terjedelmében az alábbiakban közlöm: 

"A fegyelem és rend nincs azon a fokon, 
amelyen lennie kelL Hazánk súlyos helyzete 
a legmagasabb fokú fegyelmet és rendet meg
követeli. 

Ezért Magyarország Nemzetvezetőjének 
felhatalmazása alapján rendelem: 

f. Paran,csnok, vezető kötelessége. 

1. Minden parancsnok (tiszt és tiszthe
lyettes) kötelessége, hogya rendelkezésére 
álló fegyelmi fenyítő hatalommal tényleg él
jen isl 

2. A megillető fegyelmi fenyítő hatalom 
körét mindenkinek ismernie kell, hogy adott 
esetben aggalyoskodás nélkül merjen és tud
jon cselekedni l 

3. A büntetéseknek nemcsak az a céljuk, 
,10gy azokkal az elkövetett cselekményt meg
toroljuk, hanem és főként az, hogy másokat 
elriasszunk hasonló eltévelyedésektölI Erre 
férfias következetességgel és kötelességérzet
.el minden parancsnokot kötelezek! Aki eh
hez erélytelennek és lágyszÍvűnek bizonyul, 
parancsnoki beosztásra érdemtelcu, vezetésre 
szorul és rászolgált arra, hogy a fennálló 
megtorló lehetőségek teljes szigorával sújt· 
saml 

II . Fegyelmi lenyítések. 

1. Legénységi állományú egyénekkel 
szemben a Szolg. Szab. L rész 74. §. 645. 
pontjában előírt rendi fenyítések alkalmazá
sát a háboru tartamára felfüggesztem. 

2. Tísztek a háború tartama alatt csak 
alábbi rendi fenyítésekkel fenyíthető k meg: 

Ir 
, I 

'\ 

'--" 
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a) megfeddéssel; 
b) ahol a szolgálat kára nélkül lehet

séges; ,szobafogsággalj 
c) a betöltött szolgálati beosztást meg

előző legközelebbi alacsonyabb szolgálati be
osztasban való alkalmazásra való visszave
téssel. 

3. Minden elŐl íáró, vagy feljebbvaló 
tiszt köteles az őt megillető fegyvert hasz
n.tlni azzal szemben: 

a) aki valsagos pillanatokban csügge-
dezve beszél; . 

. bJ aki tegyverét vagy lőszerét elhányja; 
c) aki az engedelmességet megtagadja i 
d) az ütközetből önkényesen eltávozni 

igyekszik j 
ej aki zsákmányol vagy fosztogat (Szolg. 

Szab. L Rész 39. pont) i 
f) aki csapatának harcképess~gét fegyel

.lezetlen, gyáva és ingadozást mutató maga
,artásaval veszélyezteti (Szolg. Szab. r. Rész 
38 . . pont 1. bekezdés és 41. pont) j 
I gJ akit az ellenség közelében határozott 
feladat nélkül csapata mögött találj 

hj akí a kijelölt gyülekező helyen szán
dékosan túl halad, ha első felszólításra nem 
tér vissza csapatahoz (Szolg. Szab. L Rész 
42. pont 3. bekezdés) j 

íj aki heveskedve, vagy tetUegesen el
lenszegül, hogy paranc:.:sának telj~sítését ki
erőszakolja (Szolg. Szab. L Rész 649. pont 
2. bekezdés). 

A fentebb részletezett esetekben a fegy·, 
veres megtorlás (felkoncolás) jogaval minden 
,dőljaró, vagy feljebbvaló tiszt élni köteles, 
mind a legénységi állományú egyénekkel, 
mind alacsonyabb rendfokozatú tisztekkel 
szemben! 

Az e pontban említett megtorlásnak (fel
koncolás) a helyszínen, tettenérés, illetve az 
elkövetett cselekmény azonnali megtorlása
ként van helye. Egyébként a megiorlásra az 
e rendeletben meghatározott bűntető rendsza
balyok (lefokozás, stb.) avagy, búnvádí eljá
r"s alkalmazása (megindítása) he.lyénvaló. 

'Í Azokat a'L előljárók;at, illetve jelen· 
levő f'éljebbvaló tiszteket, akik a 3. pontban 
felsorolt eseteket a helyszínen fegyverüknek 
haszn.l latával megtorolní elmula:sztották, a 
Kbtk. 134. §-ába utköző bíincselekmény miatt. 

5. Tiszteseket és tiszthelyetteseket - ha 
cselekmény ük súlyosabb elbárálás alá nem 
esik - a szolgálati kötelesség minden szán
dékos, vagy gondatlan megszegéséért a Szolg. 
Szab. L Rész 648. pont 1. bekezdésében élő
írt egyszerűsített eljárás után le kell fo
kozni! 

6. Tiszteket - az ellenük esetleg beve~ 
zetett bűnvádi eljárástól függetlenül - a cse
lekmény (mulasztás) ekövetésének idejében 
betötött szogálati beosztásukat megelőző leg-

közelebbi alacsonyabb szolgálati beosztásban 
kell meghatározott, vagy bizonytalan idő tar
tamára lehetőleg az ellenség előtt alkalmazni 
a következő esetekben: 

a) a szolgálati kötelesség minden szán
dékos, vagy gondatlan megszegéséért, ameny
nyiben ez közigazgatási úton való lefokozá
sukat nem vonja maga után j 

bl alakulatának erélytelen vagy nem 
szakképzett vezetéséért, ha magatartása az 
alakulat részleges vagy átmeneti felbomlásá
hoz vezetett! 

A Szolg. Szab. L Rész 645. pontban elő
irt fogságfenyítések, mind tisztekkel, mind 

~ legénységgel szemben csak akkor alkalmaz
hatók, ha azok szabályszerű letöltése a szol
gálat csorbítása nélkül lehetséges! 

7. Legénységgel szemben még alkalma'z
ható fenyít~sek : 

aj rendfokozatnélküli honvédekkel szem
ben a Szolg. Szab. L Rész 649. pont 5. be
kezdésében előírt megkötözés, legfeljebb 6 
that) órai időtartamraj 

b) tísztesekkel és tiszthelyettes ekkel 
szemben, de csak előzetes lefokozás után 
előbbi pont szerint a megkötözés. 

8. Tisztek (tiszt jelöltek, tisztviselők, 
tisztviselőjelöltek), akik cselekedeteikkel 
vagy magatartásukkal a hadviselés érdekeit 
súlyosan sértik vagy veszélyeztetik, bírói, ille
tőleg becsűletügyí eljárástól függetlenül köz
igazgatási úton lefokozhatók! 

A lefokozás mindig rendfokozatnélküli 
honvéd dé tö'rténik. 

A lefokozás elrendelhetŐ az ellen a tiszt 
(tisztjelölt, tisztviselő, vagy tisztviselöjelölt) 
ellen: 

a) aki ellenség előtt kétségtelen tanú
jelét adta gyáva magatartásának; 

b) aki a katonai fegyelmet és rendet 
bujtogató kijelentésével megbontani igyek· 
szik; 

c) aki az ellenséggel árulási szándékból 
alkudozásba bocsátkozik; 

d) aki az előljáró vagy feljebbvaló sze
mélye ellen erőszakot alkalmaz, vagy veszé
lyes fenyegetést használ j 

e) aki az ellenség elleni szolgálatra vo
natkozó parancsot szándékosan nem teljesíti; 

f) aki jogtalan vagyoni haszonszerzés 
végett harácsol, fosztogat vagy sarcol i 

g) akí szolgálati kötelességét szándéko
san vagy vétkes gondatlansággal megszegí, ha 
ebből a hadműveletekre kifejezett hátrány 
származik j 

h) aki öncsonkítást vagy színlelést kö
vet el; 

il aki magatartásával a tiszti tekintélyt 
kőzmegbotránkozást okozó módon aláássa! 

Az eljárást a közvetlen előljáró parancs-

f 
~ 
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nok vagy ennek elöljárója javasolja, illetve 
a lefokozasra jogosult parancsnok kezdemé
nyezi. 

Döntést csak megnyugtató bizonyíték 
alapján és a közbeeső előljárók meghallga
tása után lehet hozni I A döntés ellen annak 
végrehajtását felfüggesztö jogorvoslatnak 
helye roncsl 

Az eljárásról és döntésről a döntésre 
hivatott parancsnok jegyzőkönyvet vesz fej 
és azt megőrzés végett a vezérkar főnökének 
terj eszti fel. 

A lefokozást a csapattest lehetőleg vala 
mennyi tisztje előtt történő kihírdetéssel le
hetőleg azonnal végre kell hajan.i. 

A lefokozást elrendelő pk. az íIIetmény t 
folyósító szolgálati hely kiértesítéséről, a J e
fokozásnak 'tiszti paran.csban kihirdetéséről 
és é'Z érintett személyi okmányai ba bejegyzé
séről, v~gül arról. hogya lefokozott nyom
ban más osapattesthez helyeztessék át, hala 
déktalanul gondoskodni tartozik. 

A lefokozásra irányuló elj árástól függet
lenül kell intézkedni a bűnvádi eljárás fo
lyamatba-tétele iránt. 

A lefokozás folytán rendfokozatukat 
vesztett tisztek (tísztjelöltek, tisztviselők és 
tisztviselőjelöJtek) tényleges ílletményeit a 
rendfokozatvesztés (lefokozás) kimondása 
havának végével be kell szÜlltetru. A követ
kező hónap első napjától kezdve részükre 
csak a rendfokozatnélküli honvéd után meg
állapított illetmények számíthatók fel. 

Amennyiben lefokozás (rendfC!kozatvesz
tés) valamely hónap első napj ával történik, 
az eddig viselt r'endfoko'zat után megszabott 
ílletrnényeket már ai: e lőző hó végével kell 
megsZŰlltetni. Ez esetben a rendfokozatnél
külí honvédet megillető ílletményeket a hó 
első napjától kezdve kell folyósítam. 

lll. Illetékesség a fe gyelmi fenyítés ki
szabására. 

1. A honvédség valamennyi alakulalának 
(intézetének, szervének) parancsnoka a had
rakeIt sereg részére előír t fegyelmi fenyítő 
hatalom gyakorlására hívatott és pedig a 
Szolg. Szab. I. Rés'z 649. 7. bekezdése értel
mében az őt különben megill ető terjedelem
nek kétszeres kiméretéig, ezen felül tisztek
kel és tiszthelyettesekkel szemben a Szolg. 
Szab. L , Rész 688. pont jának figyelembevé
tele mellett. 

2. A II. fej ezetben feltűntete tt fegyelmi 
fenyítés eket csak a Szolg. Szab. I. Rész 650. 
pontjában fegyelmi fenyítő hatalom gyakor
lására megjelölt parancsnokok szabhat ják ki . 

3. A Szolg. Szab. I. Rész 649. pont 5. 
bekezdésében elrendelt megkötözés.al való fe-

nyítés jogával az alosztályparancsnokokat is 
felruházom. 

4. A Szolg. Szab. I. Rész 649. pont 1. 
bekezdése értelmében legénységi állományú 
honvédegyének lefokozási jogával a hadosz 
tály (dandár) és keruleti parancsnokokat is 
felruházom. 

5. Tisztekkel szemben a rendfokozatuk
nak megfelelő (pl. százados század pk., őr
nagy zászlóalj pk., stb.) szolgálati beosztá
sukat megelőző legközelebbi alacsonyabb 
szolgálati beosztásba való alkalmazásra vo-

a.tkozó rendi fenyhést tábornokkal szemben 
a Honvédség Főparancsnoka, 
. törzstisztekkel szemben a hadsereg és 
önálló hadtestparancsnok, 

főtísztekkel szemben a hadtest és kerü
leti parancsnok szabhat ki. Eme rendfenyí
tés alkalmazására vonatkozó javasla tot főtisz 
tekkel szemben az ezredpk. , törzstisz tekkel 
szemben a ho. (wer.) pk., tábornokkal szem
ben a hdt. és hds. pk-ok jogosultak megtenni. 
Az alkalmazás - más csapattesthez stb. tör 
ténő áthelyezés mellett - meghatározott 
vagy bizonytalan í dőtartamra ter jed. Utóbbi 
esetben az eredeti parancsnoklásí beosztásba 
való visszahelyezést annak a parancsnoknak 
vagy ezzel legalább eogyenrangú más előljá
rónak kell kezdeményeznie, aki az alacso
nyabb parancsnoki beosztásra való alkalma
zásra javaslatot tett. 

6. Tisztek lefokozására jogosultak : 
tábornokkal szemben a honvédség fő

parancsnoka; 
törzstísztekkel szemben a hadseregpa 

rancsnokok ; 
főtisztekkel szemben a hadtest és kerü

leti parancsnokok. 
7. A Szolg. Szab. I. Részém~k megfelelő 

helyesbítésére külön intézkedem. 

Gyepü ILI 1944. december 20-án." 

E rendeletem hatályát a m. kir. csendőr
ség és a m. kir. rendőrség tagjaira is kiter
j esztem az alábbi módosításokka.! : 

A ll. fejezet 5. pont jához: 

Tiszteseket és tisz thelyetteseket - ha 
cselekményük súlyosabb elbírálás alá nem 
esik - a szolgála ti kötelesség minden szán
dékos, vagy gondatlan mgeszegéséért a Szolg 
Szab. r. Rész 648. pont 1. bekezdésében elő' 
írt egyszerűsített elj árás után le kell fokozni 
és a csendőrségtől , illetve a rendőrségtől el 
kell távolítani. 

A lll . feje zet 4. pont;ához: 

A Szolg. Szab. I. Rész 648. pont 1. be
kezdése értelmében legénységi csendőr, il
letve rendőr egyének lefokozási jogával a Ill. 
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kir. csen~iőrség és ren<!őrség főfe1ügyelőjét a 
ql. kir. csendőrség felügyelőjét , illetve a m, 
kir. rendőrség felügyelőj ét ruházom fel. A 
lefokozás iránti javaslatot a csapatparancs
nok terjeszti elő. 

A lll. feje zet 5. pont jához: 

Tisztekkel szemben rendfokozatuknak 
megfelelő (pl. százados: szárnypk. szd. pk., 
őrnagy, alezredes: oszt. pk., stb.) szolgála ti 
beosztásukat megelőző legközelebbi alacso
nyabb szolgálati beosztásba való alkalma
zásra vonatkozó t endi fenyítést csendőr és 
rendőr törzstisztekkel szemben a m. kir. 
csendőrség és rendőrség főfelügyelője, csen
dőr főtísztekkel szemben a Ih. kir . csendőrség 
felügyelőj e , rendőr főtísztekkel szemben pe
dig a tn. kir. rendőrség felügyelŐje szabhat 
ki. Emerendí fenyítés alkalmazására vonat
kozó javaslatot törzstisztekkel szemben a m. 
kir. csendőrség, illetve a m. kir. rendőrség 
felügyelőj e, főtisztekkel szemben a csapatpa
rancsnoki fegyelmi fenyítő hatalommal feJ
ruházott parancsnok<Jk jogosultak tenni. 

A lll. fejezet 6. pont jához: 

Csendőr-, illetve rendőrtísztek lefokozá
sára jogosultak: 

Csendőr és rendőr törzstis'ztekkel szem
ben a m. kir. csendőrség és rendőrség főfel
ügyelóje, 

csendőr főtísztekkel szemben a m. kir. 
cs"ndőÍ'ség felügyelője, 

rendőr főtísztekkel szemben pedig a m. 
kir. rendőrség felügyelője. 

Félreértés'ek elkerülése végett közlöm 
még, hogya csendőr zászlóalj sorlegénységé
vel szemben az eredeti rendeletemben foghl
takat 1;ell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy 
asarlegénység lefokozására is a m. kir. csen
dőrség és rendőrség főfelügyelője és a m. 
kir. csendőrség felügyelője jogosult. 

Ezt a rendeletemet a. Szut. 15., 28. és 
2'31. pont jánál elő kell jegyezní. 

Gyepit II., 1945. január 21-én. 

-~ 

512.980/XX.-1944. számú belügymíniszteri 
körrendelet. 

Tárgy: Gépkocsivezetők kikiildetési illet
ményei. 

A gépkocsivezetők kiküldetési iIletmé
nyei tárgyában kiadott 539.582/XX.-1943. 
B. M. szánlú körrendeletemet (40/1943. Cs. 
K. ) az 1945. évi január hó végével hatályon 
kÍvii l helyezem, 

A szolgálattételre kivezényelt Iközleke-

{. . 

dési csendőrnek és gépkocsivezetőnek 1945. 
február t-től kezdve egységesen á Cs.-30. 
j e lzetű IIletIhényszabályzat III. Rész 80. §. 
304. pontj ában szabályozott külszolgála ti 
pótdíj ra van igénye, 

Szombathely, 1945. január 29-en. 

-~ 

--... ,,~ 
O.513.861/XX.-1945, számú b.lügyminíszteri 

körrendelet. 

Tárgy: Családi pótlékok folyósítása. 

Idegen, működő kerületek anyakönyvi ál
lományába tartozó és a kerület alárendelt 
alakulataihoz szolgálattételre beoszrott csen
d.őrszemélyek családi állapotában családi pót-' 
lékra, , igény tad ó változások (házasságkötés , 
gyermekek szület~se) esetében, az érdekelt 
személynek kellő időben benyujtott kérel
mére a családi pótlékot meg lehet állapítani 
és folyósítani akkor is, ha a változást állo
mányparancsban még nem tárgyalták. 

A folyósítás alapja a családi állapotban 
beállott változás okmányszerű igazolása. Ké
sed.elmesen benyujtott ily irányú kérelmek
nél a folyósítás kezdő pontját az e tekintet
ben fennálló rendelkezések szerint kell meg
állapítani. 

A családi pótléknak ilyen esetekben tör 
ténő folyósítását az állományrendezés során 
állQmányparancsilag utólag kell tárgyalni. 

Szombathely, 1945J1 íanttár 28-án. 

-~ 

O,514.246/XX.-1945. számú belügymíniszteri 
körrendelet. 

Tár~y: Fizetési könyvecskékkel ellátása 
a. csendőr személyeknek. 

Az 1944. évi november hó 2-án kelt 
512.606/XX.-1944. számú rendeletem (kapta 
valamennyi tiszti parancsnokság osztálypa
rancsnokságokig bezárólag) teljes tartalom
mal közlöm azzal, hogy 1945. évi március hó 
l-től kezdve ílletményt állománycsoport r<l 
és tendfokozatra tekintet nélkül csak az kap
hat, akinek a rendelete mb en megjelölt fi zc
tési könyvecskéje van. Minden parancsnok
nak és hivatalfőnöknek gondoskodJia kell ar
ról, hogy ezt a rendeletemet minden aláren
delt ismerje. 

,,512.606/XX. 1944. szám. Tárgy: Fire
tési könyvecskével ellátása a csendőrszemé
lyeknek. 

Hadművele1!i, ílletve ellenséges behatás 
folytán elrendelt kiürítés következtében visz
szavonult keriiletek állományába tartozó 
csendőrszemélyeknek idegen kerületek által 
történő élelmezésbe vételére és illetmény-

" . 
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~zerű járandóságaíknak folyósítás ára nézve a 
"Visszavonuló, ílletve kiürítésre kerülö csen
dörszemélyekkel és parancsnokságokkal 
szembeni eljárás" szabályozása tárgyában 
valamennyi tiszti parancsnokságnak kiadott 
29.917/Res. XX.-1944. számú rendeletemmel 
intézkedtem. 

Abból a célból, hogy a visszavonult pa-
raricsnokságok állományába tartozó csendőr

, személyek ílletményeinek kiméretét, az élel-. 
mezésbe vevő, nem állományilletékes parancs
nokságoknál (számfejtő-hivataloknál) ellátási 
okmányok nélkül is azonnal helyesen lehes
sen megállapítani, a csendőrség állományába 
tartozó Összes személyeket a Cs.-3!. jelzetií 
utasítás (Gut.) ·65. pontj ában a tisztek szá
mára rendszerestíett "Fizetési könyvecské"~ 
vel kell ellátni. 

A fizet~si könyveqskében a kijáró ilIet
ményt, valamint a kincstári tartozásokra, to
vábbá a magántartozásokra megengedett le
vonásokat és a kézhez kifizetett nettó össze
get, tiszteknél az idézett utasítás hivatkozott 
pontjában foglaltak szerint, a gazdasági hiva 
tal jegyzi be. 

Legénység ezeket az adatokat li1letmé
nyének kézhezvétele alkalmával saj át maga 
jegyzi be a fizetési jegyzék adatai alapján, 
a fizetési könyvecskéjébe. 

A fizetési könyvecskébe a legénység által 
bejegyzett adatoknak, a fizetési jegyzékben 
foglalt adatokkal megegyező voltát a'z a köz
vetlen parancsnok igazolja, amely paráncs
nokságnál a legénységi személy illetményeit 
kífízették. 

Ezt az említett parancsnok a fizetési 
könyvecske megfelelő oldalán a következő 
záradékkal igazolja: "A fizetési jegyzékben 
foglalt adatokkal megegyezik", azután kel
tezi, aláírja és a parancsnokság körbélyegző
jévei ellátja. 

A fizetési könyvecskének az illetménye
k,et felsoroló oldalának alsó részén fel .kell 
tüntetni azt is, hogy atárgyhónapban felvett 
és igazolt íUetményeket melyik ,gazdasági hi
vatal számfejteHe. A csaladi pótlék rovatban 
törtszámmal be kell jegyezni, hogy az igény- ' 
jogosult hány családtag után élve'z családi 
pótlékot. A törtszám számlálójába a feleség, 
nevezőjébe pedig a gyermekek száma kerül. 

A fizetési könYVlecskét minden csendőr-

személy (tiszt és legénység) gondosan őrizze 
meg, mert abban az esetben, ha a rendkívüli 
viszonyok az érintett csendőrszemélynek ellá
tási okmány alapján élelmezésbe vételét nem 
tennék lehetővé, a fizetési könyvecske az ese
dékes ílletmények folyósítás ának alapját ké
pezi. 
_ Az iIletmények bejegyzésének h~lyes sé 
gét igazolni jogosított közvetlen előlj áró pa
rancsnokok gondoskodjanak arról , hogya le
génység fizetési könyvecskéjében az igazolás 
felté tlenül megtörténjék. 

A fizetési könyvecskében mindig a tárgy
hónap lapoldalán kell fel jegyezni az esetleg 
kapott személyi vagy családi segélyt, segítés 
jellegü ruhaanyag (L! 511.360/XX.-1944, B. 
M, számú körtendelet 41 /1944. Cs. K.) kiadá
sát és végűl azt is, amikor a csendőr ruhael
látmányt kap és nincs ruha- és fegyverzetí 
könyvecskéje. (Menekült csendőrszemélyek.) 

A fizetési könyvecskéket személyenkint 
egy fé lévi terjedelemben kézisajtó útján kell 
az élelmező gazdasági hivatal által előállit
ta tni úgy, hogya december havi illetmények 
már ezzel fizettessenek ki. A SZÜKséges papír 

. mennyiség beszerzéséből , valamint az előállí
t ásból felmerülő költséget a javadalmazás 
terhére kell előlegezni. -

A fizetési könyvecske árát a csendőrsze 
mélyek saját jukból térítik meg. 

Budapest, 1944 november hó 2-án." 

Budapest, 1945 január 29-én. 

--o--

Vajna Gábor sk., 
m. kir. belügyminiszter. 

--o--

Értesités. 
A m. kir . belügyminisztérium VII. -

közbiztonsági és igazgatási rendészeti - OS2;

tálya Sárváron a kir. járásbíróság épületében 
(földszint jobbra 2. ajtó) állandó ügyeleti és 
Sárvár 18. hívószámon állandó távbeszélő 
ügyeleti szolgálatot tart. 

Szerkesztő. 

Szerkeszti: Dr. Bányai László százados. 
Martineum Köayvnyomda Rt. Szombathely, Gr. Széchenyi István-utca 4--6, - Fele lős veze t ő: Mai tz Ferenc 
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O,513.772/VI-a.-1945.~zámú belügyminiszteri 

körrendelet. 

Tárgy; Csendőrség anyagkészletének 
utánpótlása és tárolása. 

A hadibeosztásban levő és a hadművele
tek következteben helyükről elmozdult, vala
mint a hősi halált halt és eltünt csendőr
egyének ruházatát és magánholmijait rend
szerint a magánládákban, - legnagyobbrészt 
sikerült hátraszállítani. 

Tapasztalat szerint ezen ládák tulaj do
n05ai előbb-utóbb jelentkeztek, de történt el
lenkezőleg is: igen sok magánláda a tulajdo
nos távolléte miatt még mindig tárolva van. 
Ez így is volna rendjén, ha a hosszú időtar
tam és az időjárási körülmények következ
ménye - a ládákban tárolt anyag károso
dása elkerülhető lenne. Több láda felnyitása 
után azonban arról kellett meggyőződni, hogy 
nemcsak a bőrneműek, de a ruházat és fehér
neműek is megpenészedtek. 

Nem egyéni, hanem elsősorban egyetemes 
(nemzeti és testületi) érdek, hogy íly ládák 
tan-talma megmentessék és felhasználtassék . 
Számítva azzal, hogy újabb mozgások esetén 

magánládája hasonló körülmények 
ezért, továbbá az eddigi veszte
li pótlás ának, valamint bizonyos 

,ékképzésnek szükségét látva, a követ
n el: 
csendőrnél ruházat tekinteté
kincstári készlet maradhat 

t fel öltve és egy Mti, vagy 
Iben aprólékos kéziszerei
el tud vinni): 

1. köpeny, 
2 zubbony, 
2 nadrág, 
1 szemernyös tábori sapka, 
2 pár lábbeli, 
3 ing, 
3 alsónadrág, 
1 téli ing, 
1 téli alsónadrág, 
3 pár kapca, 
1 pár kesztyű és 
2 takaró. 
A többi (feles) ruházatot az alábbi bl 

pontban szabályozott eljárás szerint az ille
tékes gazdasági hivatalnak kell beszolgál
tatní. 

b) Minden egyes - a parancsnokságok-
nál, hivalaloknál és egyéb helyeken (alkalmi 
raktár stb.) tárolt - magánládát, díszruha
ládát és ruhaszekrény t, ha a tulajdonos ott 
van, az ő jelenlétében (ha nincs ott, nélküle) 
bizottságilag ki kell nyitni és a benne levő 
kincstári (volt tömegbeli) és magán ruh'izati 
cikkeket, t<lvábbá a szolgálati könyveket ki 
kell venni. 

L 

A jelenlevő tulajdonos a kincstári cik
kekből tartsa meg az aj pontban felsorolt 
készletet, magánruházati cikkeit tetszés sze
rint. 

II. 

A távollevők magánládáiból az összes -
tehát a magántulajdont képező - cikkeket is 
ki kell venni. "Távollevő"-nek kell érteni mind-

I 
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azokat, akik ismeretlen helyen tartózkodnak, 
va~v olyan helyen vannak, ahonnét visszaté
résük a rendelet vételétől számított két hé
ten beliil nem remélhető . Ezek ládáíból ki
vett ruMzafról másoló papírral 3 példányban 
a csatolt. minta (l. sz. melléklet) szerin l 
jegyzéket kell készíteni és abba a kivett kincs
tári és magánruházati cikkeket, továbbá a 
szolgálati könyveket fel kell tüntetni. Min
den egyes személyről külön jegyzéket kell 
készíteni. A jegyzéket a bizottság tagjai 01-
vashatóan írják alá. A bízottság 3 személy
ből: 1 tiszthelyettes és 2 beosztott álljon. A 
bizottságok a magánlád ikból kivett kincstár .i 
ép magánruházatot és szolgálati kőnyveke t 
- tulajdonosonként külön csomagolva - a 
kiállított jegyzék 2 példányával adják át il 

teraletileg illetékes gazdasági hivatalnak 
amely az á tvételt azokon elísmeri. Az egyik 
példánya gh. hevételí okmánya , a másikat a 
központi gazdasági hivatalhoz kell felterj esz
teni. 

A'z anyag beszállítása vonaton, előfoga
ton, kincstári ján!1űvön, mindig idősebb tiszt
helyettes parancsnoksága alatt 2--4 fős őrség 
kísérete mellett tör ténjék. 

A magánládákban l evő egyéb magánhol
mit azon esetben. h a tulajdonos nincs jelen, 
a bizottságok csom",gol ják össze, a csomagba 
tegyék be a jegyzék 3 példányát és a csoma
gon tüntessék fel a tulaj donos nevét. Az így 
előkészített magáncsomagokat (több csend
őrét együtt) 1-1 magánládában h~lyezzék ei 
úgy, hogy a láda tele legyen. A ládára kívül 
feltűnő belűkkel (festve, vagy rögzített táb
Iácskán) írják rá "Magánanyag", alatta a 
csomag tulaj donosok adatait (név, rendfoko
zat és eredeti állomáshely). Ezeket a távol
levő csendőrök mal!áncsomagjaival megtöl
tött ládákat jegyzékbe foglalva a ga'zdasál!i 
hivataloknál, illetve az osztály (zászlóalj) 
"'~ ''''lPc~nokságok által megjelölt helyeken 
kel! a további intézkedésig tárolni. A raktár 
helyiséI! tárolásra alkalmas (zárt, száraz, 
szellőztethető) legyen. A ládák beszállítása 
a kinostári anyagok beszállításához hasonló 
módon történjék. 

A megürült magánládákat a parancsnok
ságok a magánlád :;í kból kivett kincstári és 
ma!!ánruházat és szolgálati könyvek szállítá
sához és csomagolásához használí ák fel. 
Ezekre a ládákra feltűnő betűkkel "Kincstári 
a.nvap:" jelzést kell írni és kívül-belül jegyzé
ken részletezni a benne levő anyagot. 

MagáJládá jának . igénybevéteiéi a 'tula j
donos jegyzékére fe l kell írni, csak annál a 
csendőrnél nem, akinek a magánosomagja 
tárolás céljából benne marradt a saját ládá já
ban. 

A legénységet a jegyzék alap ján igény-

bevett magánruházatáért, szolgálati köoy
veiért és magánládájáért a kincstár később 
kártalanítani fogja. A jegyzék 3 példányát 
az átvétel elismerésével az illetékes gazda
sági hivatalok a központi gazdasági hivatal
hoz ezért t'Crj esztík fel. 

Fentieket a működő alakulatoknál azzal 
a'z eltéréssel k ell végrehajtani, hogy a jelen
levő tulajdonosok magállholmijait tartalmazó 
ládákat nem kell az osztály gazdasági hiva
talhoz beszállítani. Kényszerhelyzetben to
váhbszállításukról a parancsnokok gondos
kod janak. 

c) Az osztály (zl j.) gh. az átvett anyag
ból az alosztályok (szárny, század) létszámá
nak megfelelően az a) pontban lielsorolt cík
kekböl - kivéve a takarót - 10% -ot ad jon 
ki okmányvált :í.s mellett az alosztálvok ré
szére. (Pl. 100 fő létszám után 10 köpenv. 
10 zubbony, 10 nadrág, 10 pá r lábbeli, 10 
ing, 10 alsónadrág. stb.). Ez képezi aZ alosz
tá ly r aktári készletét, amelyből a parancs
nok alárendelt jeínek elhasznált, vagy javí
tásra szoruló ruháza ti cikkeit közvetlenül ki-
cseréli. • 

A cserélt és javításra szoruló ruházati 
cikkeket a szárnyparancsnokságok az állo
máshelyükön lévő cipész, illetve szabóffi2s
terekkel javíttassák és az iparhatósági áriga
z.olás alapján a felmerült költségeket a java 
dalmazás terhére számolják el. A javításhoz 
sele jt anyal!okat. illetőle!! a'z osztály 'gazda
sági hiva taloktól igényelt nyersanyagot kell 
felhasználni. 

Ha az alosztály készlete csere folytán 
sor) -ra cseken , pótlást a helyben már nem 
javítható ruházati cikkek beszállítása mellett 
él gazdas~gí hivafaltól azonnal kérni kell. 

Az alosztály raktár kezelésével egy idő· 
sd .. b ti'rödött tiszthelyettest kell meQ"bízn:. 
aki a készl e tről leltárt, továbbá a ruházat' 
cikkek kíad:ísáróJ és a felhasznált nyers 
anya Q"ról el ő j egyzést vezessen . 

d) A gazdasági hivatalok abeszáIlított 
ruházati cikkeket azonnal vizsgálják át és a 
megrongálódot.t anyag karbahelyezésére szük
szerint íntézhdienek. A javításokat az al
os'ztálynáI elrendeltekhez hasonlóan az álIo
máshelyen lévő cipészekkel és szabókkal vé 
geztessék el. 

el Az anyag esetleges mozgatásáh 
kerületi (csapattest) parancsnokságok 
osztályraktár rSszére 2 országos já 
míg az osztály gazdasági hivatal 
országos j árművet lovakkal és 
együtt bocsássanak rendelkezésre,;.. , 

fl A ruházati cikkek, 
összegyüjtésének és a'z 
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J-egyzék 
(Név, rendfokozat, eredeti csapattest, osztál y, alosztály. illetve őrs ) 

magánládájából a 051372NI-a. 1945. sz. B. M. rendelet alapjáll kivett kíncstári és 
magánruházati cikkekről , valamint szolgála ti könyvekről. 
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, r Kincs- ' OsztályozIls 
Megjelölés Pár 

li D".b II 'A" I M.gAn I (Új, '",n'iI, I Megjegyzés 
II selejt) 

Y ~d~s'zkalap 1 1 ---
Tollf~gó tokkal '1 , 1 

Szemernyős.Já~ori sap~ --- 1 1 

~~ztózubb_ony 2 1 

~övetzubb~ny _ __. _____ 1 

I t 

1 ---
Posztóna~g 1 

. Szövetnadrág __ 2~ 1 ---
\ 

'!:!jjas vállg~llér ,1 1 
--- --- --- ------

Köpeny 1 1 --- ---
Zsebkendő 5 1 --- ------
Kapca :5 1 . ---
Pamutvászon íng ______ 

--- 4 1 

Pamutvászon alsónadrág 4 1 - --
Téli gyapot 

----;- --- --- f-' 

stb. 1--_-~--

---
CSr-1. ut. (Szut) 1 1 I 
Btk. L kötet (Pincz~~) ___ 1 1 

- -------- ---
Büm. nyom. tan, (Olchváry-

--- --- ___ o f---. 

Ridegh) 1 1 

Kelt 

- - -------- ------------ ---
bizottsági tal!. bizottsági tal!. 

bizottsági elnök. 

I 
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hivatalhoz való beszállítás ának a rendeletem 
véteIétal számított 2 · héten belül meg kell 
tcrténnie. 

Az osztály gazdasági hivatalok a be
szállított anyag számbavételét február ZB-ig 
fejezzék be. Készletüket (külön rovatban, 
ami volt és amit jelen rendeletem alapján 
~álIitottak be) kimutatás formájában 2 pél
dányban a kerületi (csapat) parancsnokság
nak március 5-ig jelentsék. 

gj A kerületi parancsnokságok az orszá
gos járművek kiadására vonatkozólag rende
letem vétele után azonnal intézkedjenek. Az 
esetleges szűkségietet hozzám jelentsék. 

A kerületi (csapattest) parancsnokságok, 
az osztály gazdasági hivatalok kímutatásának 
egyik példányát összegyűjtve március to-ig 
hozzám terjesszék fel. 

Mindazokról, akiknek magánládáít a tu
lajdonos távollétében felnyitották, névjegyzé-

Szer~~sz t l : Dr. Bányai László százados. 

Szomlllathely. Gr. S.&chenyí IstvAD-ntoa 4---6. - P.JeJis vezelii: Maítl Fer~ac 


