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Útmutatás a kereséshez: 
1. A mutató tartalmazza: a szakközleményeket, lekszi-

konválaszokat és a közérdekű szerkesztői üzeneteket. 
Nem tartalmazza a tanulságos n^/om-ozásokat, a 
csendőrségi szolgálatot nem érintő közleményeket és 
az elbeszélésszerű leírásokat. 

2. Csendőr, csendőrség címszó nincsen. 
3. Legjobb az a címszó, amelyik leghamarabb jut az 

eszünkbe. 
4. Főnév alatt könnyebben találunk, mint ige alatt 

(Lovak ápolása, nem: ApoiJ^a lovaknak), de azért 
igék is vannak mutatózva. 

5. Amire a törvénynek vagy az utasításnak szakkifeje
zése van, azt keressük. 

6. Idegen kifejezés csak olyan szerepel, amelynek nincs 
megfelelő vagy elég közismert magyar kifejezése. 

7. Olyan tárgyköí', amelyről többirányú közlemény 
jelent meg, főcímszót kapott; az utána következő, 
kissé beljebb kezdett, vonással elválasztott folyta
tólagos adatok mind a főcímszó Itárgykörére vonat
koznak. Az áttekintés fokozása végett a folytatott 
szövegnek első szava néhol nem pontos nyelvtani 
folytatása a főcímszónak, de ez nem értelemzavaró. 



A vonás helyébe mindig a főcímszó megfelelő á ak-
já t kell gondolni. Pl.: 

E L L E N Ő R Z É S ^ szolgálati lap alapján, 1924/9. 2, 
fellenőrzése) ^- feltételes szabadságra bocsátottak-
naic, 1930/774, (ellenőrzést) — liog>^aii kell végezni, 
1933/203, (ellenőr) — ző járőr óraldszabata, 1930/ 
467, (ellenőriz) — ni záróra betar tását hogyan kell, 
1930/604, (eUenőrz) — endő egyén lakásába sza
bad-e bemenni, 1934/147, 

8. Ha ^egy címszó alatt nem találjuk, amit keresünk, 
keressük más alatt. Minden tárgy több címszó alatt 
szerepel. 

9. Folytatásos cikk e m e csak a megkezdés évfolyama 
és oldalszáma alatt szerepel, de hosszabb cikkeknek 
nemcsak a címe, hanem a tartalma is mutatózva van. 

10. A itörtszám számlálója az évfolvamot, nevezője az 
oldalszámot . jelzi. Az 1924. évfolyamnál a példány 
száma is fel van tüntetve, mert ebben az évben az 
oldalszámozás nem volt folytatólagos. 

11, Ha az oldalszám után j . vagy b. betű és még egy 
egyesszám van, az szerkesztői üzenetet jelent, amely 
a megadott oldal jobb (j.) vagy bal (b) hasábján a 
felülről számított hányadik jelige alatt található. 
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ABBAHAGYOTT nyomozásról mikor kell lelentést 
tenni, 1934/259. 

ABLAKBETÖRÉS milyen bűncselekmény, 1932/353. 
ABIAKON AT embertömegbe lövés, 1931/676. 
ADATGYŰJTÉS gyanúsított személyének megállapítá

sára, 1934/166 1934/198, — járőrszolgálatban, 
1931/852, — nél kikről nem szabad meefeledlíezni, 
1931/799. 

ADATOK a puskával' való lövéshez, 1928/706, — össze
gyűjtése és csoportosítása nyomozás^iál, 1931/25,— 
gyűjtése a helyszínen miként történjék, 1933/230, 
— puskánlu-a és töltényére, 1934/614, — gyűjtése a 
bizonyításhoz, 1935/66. 

ADATSZOLGÁLTATÁS postahivatal részéről, 1935/586. 
ADÁS-VÉTEL bűncselekményei 1930/538, — nél elsőbb

ségi jog 1928/957, — mit jelent a „visszteher" ki
fejezés, 1931/733. 

ADŐBÉLYEGET gépjármüveknél hogyan kell ellen
őrizni, 1933/761. 

ADÓCSALÁS, 1926/290, 1929/174, ~- fegyveradó alól 
kibúvás által 1928/213, — nyomozása csendőrség 
által, 1928/298, — miatt feljelentett egyének által 
fizetett bírság fele a feljelentőt illeti, 1929/133. 

ADOxIÍÁlVYGYÍJJTÉSRÖL, 1928/646, — gyűjtőív útján, 
1930/791. 

ADÓSSÁG behajtása zsarolás útján, 1929/582, — ért, 
amit a feleség csinált a, férj felelős-e, 1929/869, —-
aért kiskorúnak szülők nem feielősek, 1929/1032, 
1930/990, — szeszes italért korcsmáros által nem 
perelhető, 1929/1122, — ot zsoldból, nyugdíjból le 
lehet-e vonni, 1934/609 b. 3. 

ADÓVÉGREHAJTÁS alkalmával karhatalmi szolgálat 
3.935/75. 

ADÓVÉGREHAJTÓ nielilé karhatalmi szolgálat vezény-



ADÓVÉGREHAJTÓ 
lése, 1932/117, — előtt ajtó bezárása, 1934/632. 
— val szemben tétlen elleHSzegülés, 1931/499. 

AETHYLALKOHOL-mérgezés, 1930/1090. 
AGENT PKOVOKATEIJR, 1926/360, — csendőr nem 

lehet, 1931/358. 
AGITÁTOROK (kommunisták) módszerei, 1927/232. 
AGYVELŐ munkáia, 1929/510.. 
AGYVÉRZÉS, érelmeszesedés, 1930/482. 
AGYMUNKA a nyomozásban, 1931/720. 
AGYRAZKÓDÁSIVAL, agyvérzésnél első segél'ynyújtás, 

1932/246. 
AMNKSZTIA Kormányzó Űr ó' Főméltósága tízéves ju

bileuma alkalmából, 1930/475. 
ARÁJA csendőrnek milyen legyen, 1933/574. 
ARÁNYMÉKTÉIiEK rajzolásához segédlet, 1931/559. 
ARCMlP beszerzése körözött gyanúsítottról, 1932/676. 
ARCKÉPES igazolványa kerékpárosnak, 1931/191. b. 5. 
ARCKÉPES VASÜTI igazolvány családi pótlék beszün

tetésével érvényét veszti, 1931/135. b. 2. — térí
tési díját hogyan lehet elszámolni, 1934/470. 

ARCULÜTÉS ellen pisztollyal lehet-e védekezni, 1928/21. 
AEZÉNMÉRGEZÉSEK, 1930/16S, — gyanúja esetén el

járás. 1930/751. 
AJÁNDÉK elfogadása, 1929/184, 1930/209. 
AKADÁLY állítása országútra gépkocsik elé, 1930/791. 
AKADÁLYOK a puska működésében és azok elhárítása, 

1934/650. 
AKADÁLYOZTATÁS esetén Szút, 266, esetében 36 óra 

alatt be kell-e vonulni^ 1928/355, — tereplárgyak 
kihagyása, 1929/218. 

AKARATSZABADSÁG és büntetőjogi 
1927/92. 

AKASZTÁSNÁL első segélynyújtás, 1932/484. 
AKNAVETŐ íkönnyü) és alkai'mazása, 1931/551. 

^ALAKILAG mikor kifogásolható a felhívás, 1927/359. 
^ALANYI tényálladék megállapítása nyomozásnál, 
Í,Í 1934/173, 1934/198. 
J^ALAPELVEI közbiztonsági harcászatnak, 1930/806. 

felelősség, 

ALAPTALAN gyanúsítás miatt csendó'r feljelenthető-e, 
1928/130, — feljelentés esetén gyanúsított költ^ 
sc^negtérí tést követelhet-e, 1930/307, — pana
szok megvizsgálása nyomozás előtt, 1933/398. 

ALÁ- ÉS FÖLÉRENDELTSÉG hatóságok és csendőr
ség között nincsen, 1930/673, — i viszony alóí ki
vétel vezénylés esetén, 1930/62, 

ALÁÍRÁS reáhamiKSÍtása kérvényre, 1932/147. 
ALÁRENDELT panaszjoga elöljárók ellen, 1929/963, — 

el bánásmód, 1927/501, 
„ALÁZATOSAN JELENTEM'^ szavakat kikkel szemben 

kell használni, 1934/186. j . 3. 
ALBÉRLŐ köteles-e főbérlő távozása esetén távozni, 

1927/67. 
ALIBI, 1931/699, — t hogyan kell igazoltatni, 1934/34. 
ALKALMASSÁGA csendőrjelentkezőknek, 1927/347. ^í 
ALKALMATLAN ' eszközzel és tárgyon kísérlet elkö^ 

hető-e,. 1927/542. 
ALKALMAZÓ oktatás, 1924/S--4. 
ALKALMI és hivatásos bűntettesekről, 1929/926. 
ALKOfíOL és csendőr, 1926/36, 1927/589, 1935/458 — 

és bűnözés, 1927/613, — romboló hatása, 1929/211, 
1929/906, — fogyasztása szolgálatban, 1929/336. 

ALKOTMÁNYNAK mit nevezünk, 1930/447. 
ALISPÁN helyettese ki, 1929/793. 
ALTISZTI asszony, 1926/765, — rendfokozatok kérdése, 

1925/8, — feljebbvaló előtt csapat tiszteletadása, 
1932/T61. j . 2, — életcélja és törekvésének eszkö
zei, 1933/738, — állásra pályázat bíróságoknál, 
1934/608. j . 3, 

AMERIKAI párbaj, 1935/541. 
ANALIZÁLÓ kvarclámpát nyomozásban mire lehet hasiZ-

nálni, 1933/495, 1934/8. 
ANTENNA közúti élőfára felszerelhető-e, 1929/477. 
ANTROPOLÓGIA (bűnügyi), 1926/778. 
ANYA után családi pótlék igényelhető-e, ie31/189. j . 3. 
ANYAGI felelőssége bűntettesnek, 1926/324, — viszo-

.jtp^yait a gyanúsítottnak feljelentésben hogyan kell 
m r g y a l n i , 1930/494. 



s 
ANYAKÖNYVI lap másolata állampolgársági ügyben 

okmányok helyett felhasznáJható, 1929/44. 
ANYAORSZÁG belrendjének fontossága háborúban, 

1925/82. 
ANYÓS és meny között magánindítvány, 1932/147. 
APA és fiú közötti lopás minősítő körülmény-e, 1932/608. 
APAÁLLAT jogtalan felhasználása fedeztetésre, 1931/ 

357. 
APÁCÁKNAK szabad-e gyűjteni, 1934/147. 
APÁNAK milyen jogai vannak törvénytelen gyermekkel 

szemben, 1931/329. 
APASÁG kimutatása vérvizsgálattal, 1931/938. b. 4. 
ASSZONY (csendőrfeleség), 1926/765. 
ASZTIGMATIZMUS (szembetegség), 1933/184. 
AUGUSZTUSBAN végzendő szolgálatok, 1931/922. 
AUSZTRIA határszolgálata, 1932/298, — i forradalom 

tanulságai, 1934/459. 
AUTÓBUSZON mindenki utazhatik, 1927/24, — vállalat 

menetrendjének betartása, 1928/495. 
AUTÓ és csendőr, 1932/85, 1932/140, 1932/210, — fúva-

rozás (teher) az ország egész területén űzhető-e, 
1928/690, — gázolásnál sértett gondatlansága, 
1926/830, — ra erőszakkal felülés, 1927/172. 

AUTONÓMIÁJA községeknek, 1928/450. 
„AZ ELJAKAS ALAPJA" alá mit kell felvenni, 1931/ 

575, — alatt mit kell írni, ha a panaszt nem a sér--
fett tette. 1932/214. 

AZONOS bűncselekményt nem lehet együttesen feljelen
teni, ha külön-külön követték el, 1932/576. 

AZONOSÍTÁSA gépírásnak, 1932/309, — lábnyomoknak, 
1932/76. 

A 
ÁBRÁZOLÁS ú. n. gyufavonalakkal, 1931/587. 
ÁGYASSÁG büntetőjogi jelentősége, 1928/662, — ese

tén magánindítványra jogosultság, 1928/925. 
ÁGYTAIL'IRÓ (zöld) hol szerezhető be, 1933/456. 

b. 1. 
ÁLLAM ÁLTAL elismert vallásfelekezetek melyek, 1927/ 

107. j . 3. 
ÁLLAM ÉS TÁRSADALOM alatt mit kell érteni, 1928/ 

383, 1930/447. 
ÁLLAMFŐ nevenapján díszebéd az őrsökön, 1930/1132. 

b. 1. 
ÁLLAMILITALOM alatt mit értünk, 1930/216. 
ALLAIVIÍ CIMEÜ leírása éS' a címerrel kapcsolatban el

követhető bűncselekmények, 1930/276. 
ÁLLAMI ÉS TÁRSADALftII rend elleni bűncselekmény, 

1926/106, — védelme, 1926/267, — ellen izgató 
nyomtatványok terjesztése, 1926/398, — elleni 
izgatás magyarázata, 1928/466, — elleni bűncselek
mények kivételes bírói illetékessége, 1933/676. 

ÁLLAMI KÖLCSÖN gyümölcsös létesítésére, 1934/93. 
b. 8. 

ÁLLAMI PÉNZVERŐ által visszaküldött hamis pénzzel 
mit kell csinálni, 1932/788. b. 3. 

ÁLLAMI RENDŐRSÉG ismertetése, 1928/235, — hatás
köre, 1928/389. j . 1, — szervezeti változásai, 1932/ 
82, — hez átlépésre kérvény benyújtása, 1927/525. 
j . 1, — hez felvételi feltételek, 1934/92, j . 2,̂  1934/ 
449. b. 4, — gel együttműködése csendőrségnek, 
1932/728, " tagja lehet-e bizalmi egyén, 1931/812, 
— területén elkövetett bűncselekmény miatt gya
núsított átadása, 1930/63. 

ÁLLAMPOLGÁROK kérvényező és panaszjoga mit jelent, 
1929/792. 

ÁLLAMPOLGÁRSÁG megszerzése és visszaszerzése, 
1928/98, — i ügyben csendőrnél az okmányokat a? 
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ÁLLAMPOLGÁRSÁG 
anyakönyvi lap másolata is pótolhatja, 1929/44, — 
ból kiválás hogyan történik, 1931/134. j . S, — i 
ügyének a beliigyminiszíériamban mindenki szemé
lyesen utánajárhat, 1931/423. b. 1„ — i ig-azolvány 
kiállitását hogyan kell kérni 1934/480. b. 9, — nél-
küh egyének Nanseu útlevele, 1935/20; 

ÁLLAMRENDÉSZETI szol.s^álat fogalma, 1930/141. 
ÁLLATBETEGSÉGEK, melyek emberre is átragadnak, 

1933/78. 
ÁLLATFORGALOM, 1928/118, — mi adócsalás, 1929/ 

177. — mi szavatosság', 1927/648. 
Á L L A T K Í N Z Á S , 1926/467, 1934/659, — élőállatok szál

lításánál, 1935/59. j . 2, — leginkább üldözendő ese
tei. 1932/537. 

ALLATOK adás-vétele alkalmával csalások, 1932/103, —• 
(csempészettek) őrizetbevétele és értékesítése, 
1929/354, ~ elgázolása gépjárművek által, 1930/ 
1124, — árt szavatosság eladásival kapcsolatban, 
1934/28. j . 1,, 1934/61. j . 4, — megmérgezése, 1932/ 
86, — összevásárlásához iparigazolvány kell-e, 
1932/86. 

ÁLLATI ösztön a nyomozásban, 1926/236. 
ÁLLATOT közétkezés, közgazdálkodás köteles-e a vágó

hídon levágatni, 1932/386. 
ÁLLATTARTÁS a közgaz-dálkodásban, 1933/410. 
ÁLLATTENYÉSZTÉS nyereségre iparsze^^ű foglakozás-e. 

1930/990. 
ÁLLATVÉDELEM, 1928/1016. 1932/542. 
ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖKÖN ipari munkát szabad-e végezni. 

1931/704. 
ÁLLANDÓ TARTÓZKODÁSI hely és rendes lakás 

fogalma, 1929/408. 
ÁLLÓ G É P J Á R Ő M Ü VEKNEK és azok vezetőinek ellen

őrzése, 1933/758. 
ÁLLÓ Í R Á S , 1924/11., 3. 
ÁLLOMÁNYCSOPORT, rendfokozat stb. alatt mit kell 

érteni, 1932/558. b. 4. 
ALLOMÁNYVEZETÉSI segédlet, 1934/465 
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ALLOMASPARANCSNOKSÁGON jelentkezés, 1931/891. 
ÁLNÉV használata ellen védekezés, 3929/950, — igazo

lásnál, 1927/114. 
ÁLRUHÁT ölteni farsangkor szabad, 1926/144, — ban 

megjelenő egyéneket miért kell elfogni, 1935/183. 
ÁLTALÁNOS forgalmi adócsalás, 1929/177, — térképbe 

mit kell berajzolni, 1929/133. 
ÁPOLÁSA szolgálati lovaknak, 1931/634. 
ÁPOLÁSI költségeket (kórházban) kik kötelesek 

viselni, 1930/1018, — szolgálatban történt sérülés 
esetén a kincstár viseli, 1931/22. j . 7. 

ÁPRíLíSBAN végzendő szolgálatok, 1931/922. 
ÁRAMÜTÉSNÉL első segélynyújtás, 1932/482. 
ÁRDRÁGÍTÁS esetén bűnjel' őrizetbevétele, 1929/357, — 

szempontjából nyereség: fogalma, 1927/282. 
ÁRDRÁGÍTÓ visszaélés vásárlóutalványoltkal, 1933/514, 

— ről szóló törvény érvénye, 1927/282. 
ÁRPA mint lóíakarmáuy, 1933/702, — megvizsgálása 

takarmányozási célra, 1932/420. 
ÁRU (hamis megjelölésű) őrizetbevétele, 1929/355, 

— házhoz szállítása Mzalás-e^ 1929/307, — ház
hoz szállítása iparosok által, 1934/566, — szabály
ellenes megjelölése^ 1927/291, — t járdára kirakni 
szabad-e, 1929/477. 

ÁRUFUVAROZÁS engedély nélkül, 1928/495. 
ÁRTATLANUL szenvedett letartóztatásért kártalanítás, 

1932/348. 
ARVASZÉKNÉL levő pénzek valorizálása, 1931/53. b. 1. 
ÁRVERÉS eredményének meghiúsítása, 192S/130, — si 

vevő a megvett tárgyjak jogos tulajdonosa, 
1932/709, 1932/741. 

ÁRVÍZ esetén segélynyújtásról lebeszélés, 1931/235. 
ÁSATÁS régi kincs után, — szabályok, 1935/324. b. 5., 

— ok támogatása a csendőrség áltaí, 1930/1101, 
1931/58, — t végeztetni milyen feltételek meli'ett 
szabad, 1934/339. 

ÁTADÁSA elfogott egyénnek 24 órán belül, 1930/1000. 
* j . 1, 1933/319, 1935/298, — elfogott egyénnek 

járásbírósághoz, 1930/89, — gyanusííotínak Szút. -

i 
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ÁTADÁSA 
541/c. esetében, 1930/63, — nem szállítható bűu-
jeleknek, 1934/20, — vagy továbbadása gyanusí-
tottnak, 1930/375. 

ÁTALAKÍTÁSA a csendőrpuskáknak, 1934/614. 
ATIÍKLYEZÉS esetén nősülési engedély érvényes ma

rad-e, 1929/133, — i szabadságnál miért van kü
lönbség nÖB és nőtlen csendőr között, 1930/181, 
•— i szabadságról tudnivalók, 1930/181, — ettek 
tevékenységi naplójának kitöltése, 1928/101, — 
ettek tevékenységi naplójának vezetése, 1928/185. 

ATKfSÉRTETÉvSE gyanúsítottnak másik Örsre, 1930/375. 
ATKÖLTÖZKÖDÉSI illetéke nyugállományúaknak, 

1929/105, — költségek megtérítése nyugdíjazásnál 
és újra ténylegesítésnél, 1931/135. b. 1. 

ÁTKUTATÁS cigányok eUea, 1933/345. 
ÁTKUTATNI csendőr ládáját mikor szabad, 1931/234. 
ATKUHAZHATÖ-E a vadászati jog kisbérlőkre, 

1931/127. 
ÁTSZÁMÍTÁSA dollárnak pengőre életbiztosításnál. 

1933/557. b. 3. 
A T V J É T E L megtagadása esetén í bíróság, hatóság ré

széről) mit tegyen a járőr & fogollyal, 1935/411. 
ÁTVÉTELI elismervény átadott fogolyról, 1931/53. j . 5. 
ÁTVIZSGÁLÁSA szolgálati lapoknak, 1924/9., 2, 

B 
; BAJÍONA a bűnözésben, 1931/820, — ból undorító dolog 

megetetése, 1935/83, — és bűnözés, 1927/464, — 
knruzslás, 1928/824, 

BACILLÜSOKRÓL, 1929/617, — háború, 1929/996. 
BAJOK csendőrség, 1926/137. 
BAJTAJISIASSAG, 1925/270, — a gyakorlatban, 1932/ 

242, 1932/316, — a közgazdálkodásban, 1932/350. 
— az őrsökön, 1927/501, — honvédség és csendőr
ség között, 1932/576. 

BAJUSZ levágása becsületsértés, 1927/435. 
BAKTÉRIUMOKRÓL, 1929/617. 
BALATONFÜREDRŐL és Hévizről tájékoztató, 1935/206. 
BALATONI fürdöszolgálat, 1929/808, 1934/2. 
BALESET fközlekcdésij heíysxíneié&e, 1931/130, — 

nyomozása, 1931/314, — ről eseményjelentést ho
gyan keli tenni, 1932/87, — et (vizit) magánsze
mély jelenteni köteles-e, 1928/662, — kút kávájá
nak hiánya miatt, 1929/655, — nél segélyn^Tijtás 
kötelező-e, 1928/745, — nél sértett gondatlansága, 
1926/830, — röl (gépjárómüvei), ha sebesülés nem 
történt, kell-e jelentést tenni, 1931/13, — ről, ha 
csak egy sérülés történt és senki sem felelős, jelen
tési kell-e tenni, 1933/448, — ről, ha nem volt halá
los, milyen jelentést kell tenni^ 1934/290, — röl 
jelentés, ha felelősség senkit sem terhel, 1934/262, 
— röl (közlekedési) staíisznkui űrlap, 1934/705. 
b. 6, — színhelyén a járőrnek okvetlenül meg kell-e 
jelennie, 1931/811, — után meg nem álló gépkocsi
val mi az eljárás, 1930/1124. 

EANKJEGV fJebéiyegezetlen) örizctbevéíele, 1929/ 
356, — elégetése büntetendő-e, 1927/710, 1929/434, 
1930/341, 1931/528. 

BAKATOK megválasztása, 1928/561. 
BAROMFI elgázolása gépkocsivezető által, 1928/957, 

1930/1124, — élólDaromfi élelmiszer-e, 1928/926, — 

_ -L.íí-^í»9L 
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BAROMFI 
ha a szomszédba átmegy, megöIheto-e, 1927/435, 
1929/968, 1929/1182, — nak csapdával összefogdo
sása, 1935/381, — iparigazolvány nélkül szabad-e 
összevásárolni, 1930/990, — tenyésztésről, 1931/ 
702, 1934/135, — zálogbavétele tilos legeltetésnél, 
1926/612. 

BAPTISTA vallás gyülekezeteit ellenőrizni nem kell, 
1933/579. ^ 

BÁBA mulasztása folytán haláleset szülésnél, 1929/655. 
BÁBJÁTÉK (szerencsejáték) engedélyezett-e, 1930/181, 

— vásárokon, 1926/529. 
BÁNÁSMÓD alárendeltekkel, 1927/501. 
BÁNTALMAZÁS, 1926/261, — a katonai büntetőjog 

szempontjából, 1931/2, — a polgári és katonai bün
tetőjog szempontjából, 1931/2, — ni nem szabad, 
1932/297. 

BANYA-szolgálat beszámítása nyugdíjba. 1931/106. j , 
10, — telepeket hogy kell ellenőrizni, 1934/720, — 
ban a járőr nem taxthat helyszíni szemlét, 1935/ 
325. b. 1. 

BÁNYÁSZNI homokot nem ezabad engedély nélkül, 
1931/445. 

BATORSAG-gyávaság, 1933/65. 
B E Á K U L A S A magyar csempészeknek idegen vámköze

gek előtt, 1933/353. 
BECSLÉS a közgazdálkodásban, 1933/443. 
BECSÜLET jogos védelme, 1924/292. 
BECSÜLETSÉETÉS bizonyítása valóság esetén, 1928/ 

744, — csendőr ellen, 1929/50, 1927/24, 1934/276, 
— csendőrség ellen, 1928/77, — esetén kell-e nyo-
mozng, 1927/173, 1927/358, — és hatóságsértés, 
1927/114, — és testisértés egyidejű elkövetése, . 
1927/100, — feltűnően durva, 1926/795, 1929/477, :|{ 
~ fiatalkorúak között, 1929/1127, — házastársak:^ 
kozott, 1927/209, — miatt csavargó elfogható-e,/^ 

»>^^.,1:P^^^^» ~ színdarabban, 1928/663. 
BECSÜLETSZÓ fogalma, 1933/223. b. 6. 
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BECSÜLETVí:DELEM a katonai büntetőjogban, 1931/ 
742. 

BEFEJEZETT vagy megkísérlett bűncselekmény esetén 
a csendőr eljárása azonos, 1931/562. 

BEFEJEZTETNI megkísérelt bűncselekményt a csendőr
nek nem szabad, 1931/358. 

BEFEKTETÉS a közgazdálkodásba, 1933/443. 
BEFOGÁSA kertbe tévedt vadnak, 1927/66. 
BEFOLYÁSOLÓ kérdéseket intézni nem szabad, 1929/ 

630. 
BEHAJTÁSA egyházi adónak hogyan történik, 1931/13. 
BEISMEEÉS mint bizonyíték, 1931/254, — re kénysze

rítése gyanúsítottnak, 1926/648. 
BEJELENTÉS (hamis) munkásbktósítónál, 1927/ 

100, — e baleseteknek hogyan történjék, 1932/87, 
— e hulla találásának, 1929/882, —• ek hasznosí
tása a csendőrségi szolgálatban, 1931/667, — e vízi 
balesetnek magánszemélyre kötelezö-e, 1928/662, 
— i kötelezettség ismertetése, 1933/726, — a Nyo
mozati Értesítőbe hogyan kell szerkeszteni, 1930/ 
402. 

BEJELENTŐLAPOK alapján idegenek ellenőrzése, 1935/ 
16, — anyagát hogyan kell kezehii, 1931/322. 

BEKERÍTETT helyre mászás magánlaksértés, 1928/607, 
— terület vadászati jog szempontjából, 1929/49, — 
ésére teleknek mi a szabály, 1929/1182. 

BEKÜLDÉSE bünieleknek megvizsgálásra a nyomozó
osztályhoz, 1932/384. b. 6. 

BELEEGYEZÉSE sértettnek bűncselekménybe, 1926/758. 
BELÉPŐDÍJAT nem szabad magasabbat szedni, mint az 

engedély megállapítja, 1934/179. 
BELÉNDEKMÉKGEZÉS, 1930/1095. 
BELGA csendőrség, 1927/476, 
BELÖVÉS ablakon át embertömegbe, 1931/676. 
BELSŐ telken nyúl elfogása, 1931/446, ~ telken elfogott 

vad kié, 1931/390, — területen szabad tűzrakás, 
1935/412. 

BELTELEK és kültelek közt mi a különbség, 1934/468. 
BELÜGYI rádióliálózat ismertetése, 1933/24, 

rt,'A',*l 

Jl 
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BEMÁSZÁS bekerített helyre magánlaksértés, 1928/607, 
— esete lopásnál, 1928/830, — felmászás, 1926/389, 
— mekkora kerítésen át minősíti a lopást bűntetté, 
1932/214, — mezőrendőri kihágás esetén, 1927/100, 
mezőrendőri kihágást nem minősíti, 1929/869, 
1929/936. 

BEMONDÁSOKAT feljelentésben pontosan kell vissza
adni, 1932/45. 

BEMUTATKOZÁS és jelentkezés polgári személyeknél, 
1928/108. j . 6, 

BE NEM JELENTETT külföldiek kinyomozása, 
1928/684. __ 

BERENDEZKEDÉSE kötelekben levő szakasznak véde
lemre, 1935/409. 

BESÜGŐK kiválogatása, 1932/383, — ra vigyázni kell, 
1932/283, — róí tudnivalók, 1929/858, 1934/527. 

BESURRANÓ tolvajokról. 1932/627. 
BESZÁLLÍTANI nagysúlyú bűnjeleket hogyan kell, 

1932/740. 
BESZÁMÍTÁS és akarathiány, 1927/92. 
BESZÁMÍTHATATLAN bűntettesekről, 1931/547, — 

ember cselekményéért felelŐs-e valaki, 1930/415. 
BESZAMITHATÓSÁG, 1925/476. 
BESZÁMÍTHATÓ szolgálati idő nyngdij szempontiából, 

1929/71Sj, — időt hogyan kell kiszámítani, 
1933/53. 

BESZÉD- és írásmód mikor helyes. 1929/468. 
BESZÉLGETÉSEK kihallgatása nyomozásnál, 1931/492. 
BESZOLGÁLTATÁSA talált dolognak, 1926/182, — lő

fegyver-bűnjelnek a közigazgatási hatósághoz, 
1930/734. 

BETAKAKITOTTNAK a mezei terményt mikor kell te
kinteni, 1935/20. 

BETEG állatért szavatosság, 1927/648. 
BETEGÁPOLÁST költséget (kórházban) kik kötelesek 

viselni, ,1930/1018. 
BETEGES érzékenység, 1930/597. 
BETEGSÉGE ffertözö és ragadós) lovaknak, 1927/420. 
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BETEGSÉGEK ellen védekezése szervezetünknek, 
1929/689, — és hibák leplezése állat^^ásárokon, 
1932/104. 

BETEGSZABADSÁGOT kért csendőrt a szabadságolási 
igazolvány megérkezéséig lehet-e szolgálatra 'al
kalmazni, 1929/275. 

BETEGTŐL orvosi segély megtagadása, 1932/117. 
BETÖRÉSES ibpásró), 1929/1046. — lopások nyomo

zása, 1927/503, ~ és feltörés, 1926/319. 
BETÖRÖK, 1932/630, — módszere pénzszeltrények fel

törésénél, 1929/1171, — technikai felszerelése, 
1933/403. 

BETÖRT ellenség megállítása és visszaverése, 1934/724. 
BEUGRATÁS bűncselekménybe, 1926/360, 1927/210, 

1931/358. 
BEUTAZÁSI engedély kérése csendőr által utódállamok 

területére, 1929/251. i. 1. 
BEVÁSÁRLÓ meghatalmazott-e, 1928/744. 
BEVÁSÁROLNI vágóállatot iparigazolvány nélkül sza

bad-e, 1932/86. 
BEVONULÁS 36 óra alatt a Szút. 266. pont esetében 

kötelező-e, 1928/355. — t szolgálatból az örspa
rancsnok lakásán jelenteni kell-e, 1928/269. 

BEVONULTATHATÓ-E este a nyomozó járőr, hogy 
másnap újra kivezényéltessék, 1928/185. 

BÉKE — háború, 1926/732. 
BÉLCSAVARODÁS, bélelzáródás, 1930/1078, — férgek, 

1931/809, — hurut, 1931/646, — hurut lovaknál, 
1932/280. 

BÉLYEG mennyi kell nyugtára, 1927/397, — et a nyi
latkozatra a sértettől nem kell követelni, 1934/347. 
j . 6. — illetéke névváltoztatási kérvénynek, 
1933/652. i. 1. 

BÉRBEADÓ visszatartási joga, 1926/254. 
BÉRELT földek után az őrsök adót kötelesek fizetni, 

1927/625. b. 1. 
BÉRFIZETÉS italmérő helyiségben tilos, 1929/1058, 
BÉRLŐ által elkövetett bűncselekmény magánindítvá-

nyos-e, 1929/868, — re a vadászati jog is átruház-
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ható-e, 1931/127, — vei szemben háztulajdonos zá-
logolási joga, 1930/153. 

BILEVCS alkalma?ása szempontjából mi a rakoncátlan 
magaviselet, 1930/307, — et lábra alkalmazni nem 
szabad, 1932/550. 

BÍRÁLATA csendőrség eljárásának, 1927/24, 1928/76. 
BÍRÁSKODÁST községben ki gyakorolja, 1931/616. 
BIRBICS-játék, 1930/52. 
BÍRLALAT, birtok, tulajdon, 1926/46. 
BÍRLALÖTŐL őrizetbe vett bűnjel tulajdonosa ki, 

1928/552. 
BÍRÓI bizottság kiszállásáig a helyszínen mit kell tenni, 

1933/238, — eljárás alatt mit kell érteni, 1929/609, 
— illetékesség leszerelt csendőr ügyében, 1926/144, 
— illetékesség mikor kivételes, 1933/676,— lefogla
lása a csendőr illetményeinek, 1934/124. j . 9., — 
rendőri és közigazgatási hatóság között mi a kü
lönbség, 1932/317, — szemlét mikor szoktak elren
delni, 1931/329, — zár alá vett ingóságokért mi
kor lehet igénypert indítani, 1931/309. b. 3. 

B Í R Ó K Ü L D É S folytán eljáró bíró és „Idküldött bíró" 
között különbség, 1929/968. 

BÍRÓSÁG előtt a csendőr mint tanú miként viselkedjék, 
1929/1078, — és rendőri hatóság hatáskörébe tai*-
tozó bűncselekmények együttes feljelentése, 
1931/30, 1931/269, — gi altiszti állásra pályázat, 
1934/608. j . 3., — gi elítélés befolyása a nyug
díjra, 1929/582, — gi főtárgyaláson a védő milyen 
kérdéseket intézhet a csendőrhöz, 1932/213, — gi 
ítéleteket büntetési jegyzőkönyvbe be kell vezetni, 
1931/245. j . 4., — gok és csendőrség között fölé-
és alárendeltség nincsen, 1930/673, •—• gok közül 
melyik illetékes, 1930/89. 

BÍRSÁG és pénzbüntetés között mi a különbség, 
1934/441. 

BÍRSÁGOLÁSA kihágásoknak a helyszínen, 1935/458. 
BIRTOK, bírlalat, tulajdon, 1926/46, 

BIRTOKOS cselédje lakásában házkutatást tarthat-e, 
xyo J . / j . ^ . 

BIZALIVIAS adatokat ismeretlen egyénektől hogyan sze
rezhetünk, 1931/492. 

„BIZAUIÍ ÁLLÁS" és „függő helyzet" magyarázata 
uzsoránál, 1933/354. 

BIZALMI EGYÉNEK, 1926/676, 1933/429, — címszó 
alá mit keíl felvenni, 1931/580, — alkalmazásának 
célja, 1933/480, — az államrendőrség tagja lehet-e 
1931/812, — en kívül a község elöljáróság tagjai 
is jelen lehetnek-e, a nyomozásnál, 1933/556. j . 3. 
— et külföldi ellenőrzésénéí igénybe kell-e venni, 
1930/341, — ként községi rendőrök alkalmazha-
tók-e, 1931/270, — ként magánszemélyek kötele
sek-e a csendőr rendelkezésére állani, 1935/474, — 
nélkül házkutatás szükségből tai^tható-e, 1929/307, 
1931/13, — szerepe a nyomozásnál, 1924/7, 5., — 
ként tanú alkalmazható-e, 1930/962, — t a gya
núsított hozhat-e ; magával a kikérdezéshez, 
1932/550, — nüi' községi bíró köteles-e megjelenni, 
1934/242. 

BIZALMI TITOK védelme a büntetőjogban, 1935/586. 
BÍZ03IÁNYI árusításhoz iparigazolvány kell-e, 1929/6S1. 
BIZONYÍTÁS a nyomozás során, 1927/446, — mikor 

perrendszerű, 1933/514, — munkája a nyomozás
ban, 1935/66, — szellemi munkája, 1931/720, — sa 
valóságnak becsületsértés esetén, 1928/744. 

BIZONYÍTÉK-e a beismerés, 1931/254, — e a következ
tetési, 1927/222, — hiányában azok beszerzéséig 
gyanúsított őmetben tartható-e, 1935/349, — ot 
nem szabad a gyanúsított foeugratásával szerezni, 
1931/358. 

BIZOTTSÁG kiszállásáig a helyszínnel mit kell tenni, 
1933/238. 

BIZTOS-TASI csalás, 1927/412, — csalás,.és gyújtoga
tás halmazata^ 1935/411, — dijakat a biztosított 
meddig köteles fizetni, 1931/937, j . 1., — szerepe 
a tűzesetekben, 1931/830. 

m 
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BÍZTOSiTÉK kizárja-e a vagyon elleni bűncselekményt, 
1927/66. 

BIZTOSÍTOTT félnek milyen kötelezettségei vannak a 
biztosító társasággal szemben, 1935/444, — ház 
felgyújtása mikor gyújtogatás is, 1930/182, 1930/ 
613. 

BÓDÉ és üzlethelyiség különbsége, 1933/186. 
BOGOZAS, csomózás jellegzetességei, 1932/504, 
BOLTI tolvajokról, 1922/830. 
BOR árusítása engedély nélkül, 1932/214, — fogyasz

tási adója, 1926/81. j . 3., — hamisítás esetén bűn
jel őrizetbe vétele, 1929/357, — hamisítás itaiméró 
által, 1929/1123, — nak magánlakáson kimérése 
esetén záróra van-e, 1932/549, — nak más borvi
dékről származó borral keverése, 1935/20, — ral 
házalás, 1929/337, — törvény betar tása italmérö 
helyiségekben, 1929/1119. 

BOEBÉLYÜZLET közegészségügyi szabályai, 1931/834, 
— folytatható-e magánlakáson, 1932/248, — zár
órája, 1935/540. 

BORDÉLYHÁZBAN kéjnő visszatartáfea, 1927/435, - -
szerű titkos kéjelgés leleplezése végett magánlakásba 

be lehet-e hatolni, 1932/116. 
BOROTVÁLKOZNI hogyan kell, 1932/684. b. 2. 
BORRAVALÓ eltulajdonítása, 1928/20. 
BORSZESZMÉRGEZÉS, 1930/1090. 
BOSSZÚ fogalma hatósági személy ellen, 1929/160, — 

ból csendőr tettleges bántalmazása, 1930/217. 
BOSZNIA-HERCEGOVINÁI csendörtestület ismertetése, 

1925/236. 
„BOSZOBKANYLÖVÉS \ 1931/862. 
BOTANIKUS mit tud a nyomozás számára megállapí

tani, 1933/465. 
BOTRÁNYT okozó bűncselekmények, 1929/610, — oko

zás ismérvei és következményei, 1934/322, — os 
mulatozás miatt feljelentést lehet-e tenni, 1932/183. 

BOTTAL vadat agyonverni szabad-e, 1929/16. 
BOXER beszerzése nincs tiltva, 1933/186. 
BŐRBETEGSÉGEK, 1933/15. 
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BŐRE elpusztított kártékony vadnak kit illet, 1929/506, 
BÖRTÖN, fogház, fegyház, dologház, szigorított dologház 

súlyosságának fokozatai, 1934/504. 
BÖRTÖNÜGYI múzeum, 1929/7. 
BÖRVISZKETÉS, 1933/16. 
BRAZÍLIAI csendőrség, 1928/48. 
BÜCSŰ alkalmával kereskedések és italmérések zár

órája, 1931/562, — mutatványosoknak milyen en
gedélyre van szükségük, 1934/506, — tekejáték, 
1927/99. 

BUDAPEST környékén csendőrségi szolgálat, 1935/148, 
— en megjelenő járőrnek mit kell tennie, 1932/761, 
— i kir. büntetőtörvényszék kivételes illetékessége, 
1933/676. 

BUFFET alat t milyen iparuzletet kell érteni, 1929/1125. 
BUJAKÓR ismertetése 1930/3. szám külön melléklete. 
BUJTOGATÁS íkatonaij büntette, 1933/381. 
BURGONYA veremben nem betakarítatlan mezei ter

mény, 1932/386, 1934/340. 
BURKOLÁS, 1929/706, — módja és fontossága, 1935/ 

149, — t hogyan kell végezni, 1935/325. b. 5. 
BÜTORSZÁLLÍTÓ vállalat anyagi felelőssége, 1928/439. 
BÜTORT, kelengyét stb. hogvan lehet vámmentesen be

hozni külföldről, 1933/682. j . 8. 
BÜFFÉ alatt milyen iparüzletet kell érteni, 1929/1125. 
BŰNCSELEKMÉNY babonából, 1927/464, — elleni véde

kezés a mindennapi életben, 1931/886, •— és bünte
tendő cselekmény közötti különbség, 1927/700. j . 4, 
— ha fenn nem forog, jelentést tenni kell-e, 
1928/76, 1928/439, 1929/901, 1931/358, 1933/215, 
— gyanúja nem forog fenn, a csendőr figyelmezte
téssel élhet-e, 1930/475, — hazafias indokból, 
1926/76, — hiányában talált hullával eljárás, 
1931/863, — közfeltűnést keltő bűncselekmény 
fogalma, 1929/368, 1930/448, 1930/932, — magyar 
címerrel kapcsolatban. 1930/276, ^ minősítése, 
1927/80, 1929/476, 1935/270, — nyomainak meg
semmisítése esetén elfogás, 1930/962, — nyo
mainak megsemmisítése stb. (Szút. 312/3.) miatt 
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csak a gyanúsított fogható-e el, vagy más 
is 1935/212, — okainak kiderítése, 1926/302, 
— színlelése, 1926/758, — t polgári egyének mikor 
kötelesek feljelenteni, 1934/361, — vagy polgári 
peres ügy — hogyan kell elbírálni, 1935/426, — be 
senkit sem szabad beugratni, 1927/210, 1931/358, 
— ek (közboti'ánj^ okozók) melyek, 1929/610, 
— ékről a csendőrnek feljelentés nélkül is tudomást 
kell szereznie, 1931/152. 

BÜNIÍAI.MAZA.TOS esetek feljelentése, 1931/30, — nak 
nyomozás során nincs jelentősége, 1931/704. 

BŰNJEL átvételét két tanú előtt kell-e elismerni, 1928/ 
354, — átvételét község elöljárósága megtagadja 
mit kell tenni, 1932/675, — címszó alá mit 
keli felvenni, 1931/579, — csomagolására használt 
tárgy bünjel-e, 1927/99, — t, ha lehet, le kell fény
képezni, 1935/198, 1935/230, — t, ha nagysúlyú. 
hogyan kell a község elöljáróságához fuvarozni, 
1932/740, — t hogyan kell a Nyomozati Értesítő
nek leírni, 1935/134, — t hogyan kell megjelölni, 
1933/695, — t milyent kell a múzeumunkba kül
deni, 1932/15, 1935/166, — kezelése és csomago
lása, 1933/691, — megsemmisítése, elrejtése stb. 
miatt csak a gyanúsított fogliató-e el vagy más is, 
1935/212, — megsemmisítése, megváltoztatása stb. 
esetén elfogás, 1929/900, 1930/962, — megvizsgál-
tatása a nyomozó osztályparancsnoksággal, 1932/ 
633, 1934/384. b. 6, — nem szállítható — átadása, 
1933/699, 1934/20, — őrizetbevétele kihágás ese
tén, 1929/337, 1930/25, 1932/440, — örizetbevétele 
zálogházban, 1929/505, — őrizetbevételénél kit kell 
„érdekelt^'-nek tekinteni, 1931/930, — t főmagán-
vád esetén őrizetbe kell-e venni, 1932/147, — jegy
zék kiállításának szabályai, 1931/930, — jóhiszemű 
birtokostól őrizetbe vehető-e, 1932/117, 1933/579, 
— kicserélése községi bíró által, 1935/52, — mikor 
áll a bűncselekménnyel lényegileg vagy tartalmilag 
összefüggésben, 1930/1124, — őrizetbevétele mikor 

BŰNJEL 
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mellőzhető, 1928/988, — tanutói is őrizetbe vehető, 
1927/657, — tulajdonosa ki, 1928/552. — vissza-
lopása községi elöljáróságtól, 1929/792, 1933/153, 
— ként kerékpár kihágás esetén őrizetbe vehető-e, 
1931/562, — ként milyen tárgyakat kell és nem kell 
őrizetbe venni, 1932/444, — mérget hogyan kell 
őrizetbe venni, 1931/430, — ként őrizetbe kell-e 
venni gépjáróművet és kerékpárt kihágás esetén, 
1929/684, — ként őrizetbe vett hamis pénzzel mit 
kell csinálni, 1932/788. b. 3, — ként őrizetbe vett 
vadászfegyver beszolgáltatása, 1930/734, — nél mit 
értünk közszolgálati célokat szolgáló tárgy alatt, 
1929/1127, — ről (ha idegen ^ örskörletbelij 
hova kell jelentést vagy értesítést küldeni, 1934/50. 

BŰNÖZÉS és alkohol, 1927/613, — és társadalom, 
1926/166, — í hajlam, 1929/422, ~ leküzdése, 
1928/594, — mint társadalmi kérdés, 1925/382, — 
oltai, 1929/989, — re természettudományok és tech
nika feilődésének befolyása, 1933/401. 

BÜNöZö furfangok, 1929/950, — tömeg, 1932/171. 
BüNPARTOLAS-e szökési szándék be nem jelentése, 

1929/506, — hamis tamizással, 1928/664. 
BÜNPERBEN a csendőrség szerepe, 1932/407, — \izs-

gálat szerepe, 1933/526. 
BŰNRÉSZESSEL szemben úgy kell eljárni, mint a tet

tessel, 1931/562. 
BŰNSEGÉD, 1926/723, — és tettes megldilönböztetése, 

1924/10, 4., — dél úgy kell eljárni, mint a tettes
sel, 1931/562. 

BÜNTETENDŐ cselekmény folytatása csendőr figyel
meztetése ellenére, 1929/1182. 

BÜNTETETT előéletű egyén által elkövetett ,mezőrend-
ori kihágás, 1929/936. 

BÜNTETÉS felfüggesztése a katonai büntetőbíráskodás
ban, 1932/666, — leülése más helyett, 1931/704, — 
(polgári bírósági) befolyása a nyugdíjra, 1929/582, 

— enyhítési lehetősége a csendőr eljárását nem 
befolyásolja, 1931/562, — megrövidítése súlyosítá-
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BÜNTETÉS 
sok alkalmazásával a katonai büntetőjogban, 
1934/332, — nemétől vagy tartamától függő jogi 
hatás a csendőr eljárását nem befolyásolja, 
1931/'5ö2, — szabadsá^esztés megkezdése és 
elhalasztása, 1931/298, — i jegyzőkönyvbe a bírói 

ítéleteket is be kell vezetni, 1931/245. j . 4.,— i 
nemek a büntetőjogban, 1928/508. 

BÜNTETŐJOG és fegyelmi fenyítőjog elhatárolása, 
1931/374, — és magánjog határesetei, 1925/402, 
1935/426, — i korhatárok, 1927/321. — i értékha
tárok, 1928/506, — i felelősség és akaratsaabadság, 
1927/92, — i védelme a csendőrnek^ mint hatósági 
közegnek, 1932/318, — i védelme a hatóságnak, 
1926/168, — i védelme a nőnek és gyermeknek. 
1930/930. 

BÜNTETÖNOVELLA — ismertetése, 1928/86, 1928/338, 
— katonai büntetőjogi vonatkozásai, 1928/286, — 
tn . ) 4. §-a és a csendőrség, 1929/702, — oktatá
sához útmutatás, 1928/506. 

BÜNTETÖTÖKVÉNY ismerete, 1934/710, — katonai — 
reformja, 1931/86. 

Bt^NTETT, vétség és kihágás halmazata esetén feljelen
tés, 1931/30, — elkövetésével fenyegetőzés, 
1929/901. 

BŰNTETTESEK (alkalmi és hivatásosak), 1929/926. — 
babonái, 1931/820, — kiadatása, 1931/589, — ma
gánjogi felelőssége, 1926/324, — politikaiak — me
nedékjoga külföldön, 1929/672, — röl (születet
tek), 1930/566. 

BŰNÜGYI embertan, 1926/778, ~ fényképészet, 
1933/466, — költség, 1927/282, — Körözések Lap
jának helyesbítése, 1932/618. b. 2., — Körözések 
Lapját hogyan kell az őrsön kezelni és felhasználni, 
1932/518, — laboratóriumunk ismertetése, 1932/ 
633, — lélektan a nyomozás szolgálatában, 
1929/989, — múzeumunkat hogyan támogassuk. 
1929/354, 1932/15, 1935/166, — uyUvánt^rtás a 
nyomozó alosztályoknál, 1932/477, — nyomozás 

25 

BŰNÜGYI 
története, 1925/357, 1925/403, — országos bűnügyi 
nyilvántartó hivatalban mire lehet adatot kapni ujj
nyomok alapján, 1930/465, — sajátosságai a ma-
rokfegyvereknelt, 1931/542, — vérvizsgálatok, 
1927/330, — zárlat alatt mit értünií, 1934/275. 

BŰNVÁDI felelőssége ;szűlőnek gyermeke cselekményé
ért, 1926/723, — perrendtartásban a csendőrség 
szerepe, 1932/407, — perrendtartás (katonai), 
1925/22, — üldözés és nemzetközi jog, 1929/672, 
— üldözés katonai és polgári bűnvádi eljárásban. 
1928/938. 

BŰNVÁDI ELJAEASBAN életkorok szerepe, 1930/875, 
— e a nyomozás, 1929/901, — e a rendőri büntetőbí
rósági eljárás, 1930/823, — meghiúsítása esetén 
elfogás, 1930/962, -^ meghiúsítására való törekvés 
miatt csak a gyanúsított fogható-e eh vagy más is, 
1929/900, 1935/212. 
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CÉGTÁBLÁT iparos mikor köteles használni, 1934/696. 
CÉLKAEOÍADOBÁS engedélyezett-e, 1S30/181. 
CÉLLÖVŐ pisztolyhoz kell-e rendőrhatósági engedély, 

1928/354. 
CÉLOK feüsmerése és értékelése, 1935/442. 
CÉLZÁS oktatása az őrsökön, 1930/574. 
CL4NMÉRGEZÉS, 1930/1091. 
CIGAREl^TANEMÜ vendéglőben drágábban árusít

ható-e, 1929/968. 
CIGÁNYOK, 1925/42, 1925/66, 1932/21, — ellenőrzése, 

1931/749, 1932/672, — praktikái, 1927/125, 1927/ 
156, _ razzia, 1933/345. 

CIMEKÜNK leírása és azzal kapcsolatos bűncselekmé
nyek, 1930/276. 

CIM ÉS RANG, 1925/8. 
CIMNYOMŐ (hivatalos) készíttetése bűncselekmény-e, 

1927/582. 
CfMTÁBLAT politikai pártiroda kiakaszthat-e, 1932/353, 
CüMZÉS (nagyságos, tekintetes) kinek jár, 1931/675, — 

feljelentéseknek, 1926/219. 
CINKLEMEZES kézisajtót hogyan kell kezelni. 

1926/367. j . 2. 
ClPöK leírása, 1930/389. b. 1. 
CÜKOKBAJ, 1934/208. 
CUKORKAFÉLE élehniszer-e, 1928/690. 
CUKORKAJATÉKKAL vásári csalás, 1933/404. 
CUKRASZÜZLET zárórája, 1927/581. 

h : : 

Cs 
CSAK pénzbüntetéssel büntetendő vétségek jelehtősége 

a csendörségi szolgálat szempontjából, 1934/307. 
CSALÁDI bűncselekmény hivatalból üldözése, 1926/758, 

— lopás esetén ki a sértett, 1927/67. 
CSALÁDI PÓTLÉK anya után igényelhető-e, 1929/189. 

j . 3., — beszüntetésével vasúti igazolvány is érvé
nyét veszti, 1931/135. b. 2., — örökbefogadott 
gyermek után, 1929/555. j . 5., 1931/77. j . 4., 
1934/544. j . 5., — szempontjából kit értünk „egyéb" 
családtag alatt, 1933/746, — 16. életévet betöltött 
gyermek után, 1935/291, j . 1., — törvényesített 
gyermek után, 1934/93. j . 6. 

CSALÁDIAS élete az Örsnek, 1927/501. 
CSALÁDTAGOK ápolási költsége Itözkórházban, 

1934/384. j . 4, — kórházi ápolási költsége nyugdí-
jasolaiál, 1927/698. b. 1. 

CSALÁNKIÜTÉS, 1933/16. 
CSALÁRD bukás esetén csendőrség eljárása, 1929/337, 

— és vétkes bukásnak látszó eset mikor tartoz-
hatik polgári peres útra, 1935/432. 

CSALÁS^ 1927/24, — állatok adás-vétele alkalmával, 
1932/103. — bábjátékkal, 1926/529 — cukorkajá
tékkal, 1933/404, — esetei, 1927/245, 1928/102, 
1928/270, 1928/299, 192S/744, 1928/895, 1929/307, 
— hatósági jelleg színlelésével, 1928/467, — házas
sági ígérettel, 1931/303, — „huszonegyes" kártya-
játéknál, 1935/44, — kái-tyával, 1927/604, — ko-
rougjátékkal vásárokon, 1928/174, — lemezdobá-
lássál, 1928/1013, — megbízás színlelése által, 
1927/173, ^ - a megrendeltnél silányabb áru szál
lításával, 1929/506, — nak látszó eset mikor tar-
tozhatik polgári peres útra, 1935/432, — OTl-ba 
való bedratkozás által, 1926/579, — parasztfogás, 
1926/300, — üldözése hivatalból és magánindít-
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CSALÁS 
ványra, 1927/245, — 
1929/476. 

CSAPAT gázvédelme, 1934/603, — tezállítás (karha
talmi) gépkocsin, 1931/380, — tiszteletadása al
tiszti feljebbvaló előtt, 1932/761. ]. 2. 

CSAPDA felállítása baromfifogás végett, 1935/381, — át 
köztéren szabad-e felállítani, 1933/354. 

CSATÁRKIKÉPZÉS, 1926/634, 1926/670, 1927/494. 
CSATLAKOZÓ szerepe a bűnvádi eljárásban, 1932/534. 
CSAVARGÁS mikor kihágás, 1932/708. 
CSAVARGÓ által elkövetett lopás, 1926/795, — becsület

sértés miatt elfos:ható-e, 1932/148, — k, koldusok 
ellenőrzése, 1932/722, — nak ki tekinthető, 1930/ 
263. 

CSÁRDÁKBAN szállásadás nem fogadósipar, 1931/329. 
CSEH csendőrség, 1926/428, — csendőrségi fegj^^erhasz-

uálati törvény, 1927/720, — határszolgálat, 1932/ 
29S, — szomszédos Örs felkérhetŐ-e nyomozásra, 
1931/648. 

CSEKKRENDSZERRŐL, 1927/262. 
CSELÉD gazda beleegyezése nélkül látogatót fogadlaat-e, 

1932/550, 1935/212, — gazdája tudta nélkül szál
lást adhat-e, 1932/118, ^ del szemben (ha kárt 
okoz) gazdának milyen jogai vannak, 1932/182, 
— del (13 éven alul) közösülés hogyan üldözendő, 
1931/446, — ek (mezőgazdaságiak) és munkások 
elővezetése, 1928/607, — holmiját a gazda átkutat
hatja-e, 1930/734, — lakásában a gazda házkuta
tást tarthat-e, 1931/14, — lakásával rendelkezőnek 
tekintendő-e a gazda, 1931/528, — nek használatra 
adott tárgy a gazda tulajdona, 1928/329. 

CSEMEGEKERESKEDö milyen italmérési engedélyt • 
kaphat, 1931/592. 

CSEMPÉSZET a határokon, 1929/214, — ek beárulása , 
idegen vámközegek előtt, 1933/353, — en tettenért 
egyének továbbítása a csendőrség által, 1931/498, 
~ miatt elfogottakat miért kell a határőrségtol 
átvenni, 1935/51, — nek mi a pontos meghatáro-
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CSEMPÉSZET 
zása, 1929/1127, — ett állatok őrizetbevétele és 
értékesítése, 1929/354, — ni kifelé szabad-e, 1930/ 
307. 

CSENDHÁBORÍTÁS éiiel mibe ütközik, 1933/289, — éj
jel rádióval, 1932/25. 

CSENGŐT szekérbe fogott lóra szabad-e akasztani, 1932/ 
423. 

CSEPPFOLYÓS levegő mint robbanószer, 1931/906. 
CSERKÉSZ világtáborozáson csendőrségi szolgálat, 1932/ 

532 
CSÉPELNI vasárnap szabad-e, 1927/728, 1931/127. 
CSÉPLÉSNÉL alkalmazott munkások szeszesitalt fo

gyaszthatnak-e, 1934/243. 
CSÉPLŐGÉP erőszakos elvitele, 1930/823, — et este ki 

kell-e \ilá.gítani, 1930/790, — mellett hasznavehe
tetlen tüzifecskendö tartása, 1932/25. 

CSffióKEH, 1927/422, 1935/140. 
CSniiLAGASZ mit tud a nyomozás számára megállapí

tani, 1933/465. 
CSOMAGOLÁSA és kezelése bűnjeleknek, 1933/691, — ra 

használt tárgy bunjel-e, 1927/99, —• It áru őrizetbe
vétele, 1929/355. 

CSOMÓZÁS, kötés jellegzetességei, 1932/504. 
CSONKAMAGYARORSZÁG határszolgálata, 1932/331. 
CSONTRENDSZERÜNK, 1929/373. 
CSONTTÖRÉSEKNÉL első segélynyújtás, 1932/245. 
CSOPORTOSULÁS fogalma kihágás esetén, 1927/114. 
CSŐDBEJUTÁS nyomozása csendőrség által, 1929/337. 
CSÖKKENT szellemi értékű egyének beszámíthatósága, 

1925/476. 
CSŰR és szénapadlás leégésének nyomozása, 1928/548. 
CSÜSZ. általános ismertetése, 1927/532, — höz hozzá

szólás, 1927/564, — lényegesebb újításai, 1928/484. 
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DAKTILOSZKÓPIA, 1928/379, 1930/462, — alkalma

zása csendőrségnél, 1924/7, 8., 1926/370. 
DARABOSNAK, félszegnek írüyen embert neveznek, 

1933/329. b. 2. 
DECEMBERBEN végzendő szolgálatok, 1931/922. 
DENEVÉR hasznos állat, 1926/510. j . 9. 
DEMAGÓGIA, 1925/370. 
DEMOKRÁCIA fogalma, 1926/722. 
DERÉKFÁJÁS és isiász, 1931/859. 
DERMEDÉS (tetanus), 1933/78. 
D E T E K T Í V (magán) irodákról tudnivalók, 1932/56, — 

regények olvasása, 1927/138, 1929/918. 
DmXATÜEA, 1926/723, 1929/1182. 
DINAMITLOPÁS minek minősül, 1930/182. 
DÍSZEBÉD az őrsön Kormányzó Ür ö Főméltósága neve

napján, 1930/1132. b, 1. 
DÍSZÉREM harmincötévi hű szolgálatokért szabályai, 

1929/869. 
DÍSZFA megrongálása, 1931/704. 
DISZPENZÁCIÓ unokatestvérek közötti házassághoz, 

1931/276. b. 1. 
DOBÁLÁS kövei gépkocsira mit képez, 1934/440. 
DOBOZOK mérete az író- és ruhaszekrényben, 1928/838, 

b. 7., 1931/163. b. 1. 
DOHÁNYÁRU vendéglőben drágábban árusítható-e 

1929/988, 1935/381, ~ árusítási jogot kik kaphat
nak, 1933/161. b. 6., — csempészek csak tettenérés 

, esetén üldözhetők, 1929/477, — tőzsde zárórája, 
1932/118, — dohányzásról. 1929/905. 

DOLLÁR átszámítása pengőre életbiztosításnál, 1933/ 
557. b. 3. 

DOLOGHÁZ, fegyház, börtön, fogház és szigorított do
logház súlyosságának foko/atai, 1934/504,— (szi
gorított) indokolása, 1928/117, — i őrizet indoko
lása, 1928/89. 

DRÓT kifeszítése országúton, 1930/791. 
DÖGLÖTT vad eltulajdonítása. 1927/321. 
DULAKODÁS kényszerítő eszközök alkalmazásánál, 1930/552. 
DUNAI HAJÓN, ha bűncselekményt észlel a járőr, fel

léphet-e, 1934/440. 
DUNAKA vonatkozó trianoni békeparancsok, 1929/792. 
DÜLÖŰTBŐL elszántás, 1933/153. 



E 
EB a nyomozás szolgálatában, 1932/177, — kártételéért 

gazda felelős-e, 1929/504, — tar tó gazdák köte
lességei, 1932/578, — telep, 1925/378. 

EBZÁKLAT alól ki vannak-e véve a veszettség ellen be
oltott ebek, 1934/440, — betartására minő nyoma
tékos rendszabályok tehetők, 1928/77, — idején 
ebek zárt udvaron kötetlenül maradhatnak-e, 
1931/529, 1932/424, — kor elég-e a szájkosár pó
ráz nélkül, 1928/438, — nyájőrzö ebekre kiterjed-e, 
1928/957, — törvényes alapja, 1927/398. 

EGÉSZ NAPON át milyen ipari munka végezhető vasár
nap, 1931/371. 

EGÉSZSÉGÁPOLÁS: Vakbélgyulladás, 1928/738, — A 
szív és vérkeringés, 1929/21, — A vér 1929/79, 
— A léleíízés, 1929/138, — A látás, 1929/190. 
— A hallás, 1929/246, — A táplálkozás, 1929/311, 
— Az emberi test szerkezete, 1929/373, — A fo
gamzás, 1929/438, — Az agyvelő munkája, 
1929/510, — Életünk ellenségei (bacillnsok), 
1929/617, — Életünk védelme, 
763, — A vérmérgezés, 1929/730, 
ben ártalmas a dohány és 
1929/905, — Kuruzslás és házi 
1929/973, — A nemi betegségek, 
1930/3, szám külön melléklete. 
1930/184, — Hízás-fogyás, 1930/282, — Szívbajok 
és a vérnyomás, 1930/384, — - Érelmeszesedés, 
gutaütés, 1930/482, ~ A tuberkulózis, 1930/678, 
— Reuma, zsába, köszvény, 1930/818, — Meg

hűléses betegségek, 1930/1022, — Bélcsava
rodás, bélelzáródás, 1930/1079, — Gyomor
bajok, 1931/98, ~ Lábbetegségek, 1931/239, 
— A rák, 1931/360, — A veszettség, 1931/ 
362, — Vérhas, tífusz, 1931/474, — Bélhurut, 
1931/646, — Járványos gyermekbénulás, 1931/807, 

1929/689 es 
— Mennyi-

az alkohol, 
gyógyszerek, 
1929/1093 és 
— Az epekő, 

33 

EGÉSZSÉGÁPOLÁS 
Ori-vérzés, 1931/808, — Bélférgek, lyá l /809 , — 
Isiász és derékfájás, 1931/859, — Első segély

nyújtás, életmentés, 1932/17S, — Vérzéscsillapz-
tás, 1932/178, — Sebek bekötése, 1932/180, — 
Égési sebek, 1932/180, — Has- és meükassérülé-
sek, 1932/180, — Fagyás, 1932/181, — Törés, 

•̂  ficam, 1932/245, — Agyrázkódás, gutaütés, 
1932/246, — Tetanus, 1932/246, — Szilárd tárgyak 
lenyelésénél első segély, 1932/247, — Villámcsa
pásnál, villanyáramütésnél első segély, 1932/482, 
Akasztásnál első segély, 1932/484, — Vízbefullás-
nál első segély, 1932/484, Fogak ápolása, 
1932/638, ~ Bőrbetegségek, 1933/15, — Szembe
tegségek, 1933/180, — Cukorbaj, 1934/208, 239, — 
Trombózis, 1934/502, — Vesebajck, 1934/759, - -
Eekedtség, 1935/250, — Fülbajok, 1935/248, — 
Golyva, 1935/313. 

EGÉSZSÉGKONTAS, 1926/579. 
EGÉSZSÉGÜGYI ellenőrzése italmérő helyiségeknek, 

1929/1123, — szabályok borbélyüzletben, 1931/834, 
-— szabályok vonatkoznak-e az italmérési joggal 
bíró kereskedésekre is, 1931/592, •— szempontból 
mozgőfényképszínházban mit kell ellenőrizni, 
1932/284. 

EGY FELJELENTÉSBEN több gyanúsított mikor tár
gyalható, 1928/552, 1932/576. 

EGY GYANÚSÍTOTT által elkövetett több bűncselek
mény külön-külön számit, 1934/147. 

EGYEDÜLÁLLÓ tanyán tűzrendészet, 1926/648. 
EGYENRUHA alatt Szút. 312/17. pontjában mit kell 

érteni, 1929/826, — tűzoltói egyenruha kifogáaol-
ható-e, ha szabálytalan, 1930/247. 

EGYESBÍRÓ elé tartozó törvényszéki bűncselekményelc, 
1931/514. 

EGYESTÜZ, össztűz, 1926/491, 1926/568, 1926/708, 
1926/777, 1927/80, 1927./12S, 

EGYESÜLET-ben csendőrök részvétele, 1929/218, — 
ékben engedély nélküli táncmulatság, 1928/690, — 
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EGYESÜLET 
ek meiííisyelBse hogyan történjék, 1931/88^, — 
et előadást, láncot engedély nélkül rendezhet-e» 
1934/4:39, — i helyiségbe a csendőr hívásra belép
het, 1933/480, — helyiöégében rögtönzött táncmu
latság, 1932/182, — i helyiség nyilvános helyiség-e, 
1932/183, — külföldi egyesület részére taggyüjtés, 
1926/367, — megsértése milyen bűncselekmény, 
1932/118, — műkedvelői előadást rendezhet-e, 
1930/307, — nek joga van-e valakinek eltávolítá
sára csendőrt igénybe venni, 1933/480. 

EGYETEM épületébe rendőrségnek, csendőrségnek sza
bad-e behatolnia rendzavarás esetén, 1933/52. 

EGYÉN és nemzet, 1926/60. 
EGYFAJTA bűncselekményt is (ha nem közösen követ

ték el) külön keli feljelenteni, 1932/386. 
EGYHÁZI adó alá csendőregyének illetményei nem von

hatók, 1927/661. j . 2., — adó fizetése más vallású 
feleség után, 1935/29. j . 11., — adó tárgyában 
mely hatóságok jogosultak dönteni, 1930/1018, — 
adót csendőrök kötelesek-e fizetni, 1927/142. b. 1., 
1929/934, 1934/663, — adót protestáns vallású 
csendőrök kötelesek-e fizetni, 1928/219. b. 3., 
1934/249. j , 2., — adót hogyan hajtják be, 
1931/13, — adót rendezi a 15.441/eln. VII. c. 
1934. számú rendelet, — adóval kapcsolatban kán
torbér fizetése, 1932/255. j . 1., — adóval külön nem 
lehet külön iskolai adót is kivetni, 1932/717. b. 2., 
— esketése katolikusoknak protestáns templom
ban, 1933/752. j . 2., — kegytárgy ellopása, 

1926/795, — szertartás fogalma, 1929/1064. 
EGYSÉGES közbiztonsági szerv gondolata, 1928/347, — 

vezetése több járőr nyomozásának, 1932/338. 
EGYSZERíjSiTÉSE a nyomozásnak, 1931/514. 
EGYÜTTES FELJELENTÉSE különböző bíróság ha

táskörébe tartozó bűnhalmazatnak, 1931/30, — 
feljelentést külön elkövetett kihágásokról nem le
het tenni, 1932/25. 

EGYÜTTMŰKÖDÉS az őrsök között a nyomozásban. 
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EGYÜTTMŰKÖDÉS 
1934/628, — e őrsöknek és nyomozóknak, 1930/398, 
1931/402, 1935/338, — e gyalogságnak gépekkel 
támadásban, 1928/944. 

ELADASSÁL kapcsolatos bűncselekmények, 1930/538, 
— ó és vevő közötti bűncselekmények, 1930/538, 
— ott állatokért szavatosság, 1927/648. 

ELAKADT TÁMADÁST a parancsnok hogyan segíti elő, 
1934/663. 

ETJ5IKALASA csendó'rjelentkezők alkalmasságának, 
1927/347. 

ELBUJDOSÁS és szökés nem ugyanaz. 1934/275. 
ELEJTETT vad tulajdonjoga kit illet, 1928/44,1928/439. 
ELEMI vagy középiskola? 1932/53, 1932/83, 1932/211. 
ELEMI CSAPÁS esetén segélyfogatok elővezethetők-e, 

1928/830, — szomszéd örskörletben történt elemi 
csapás miatt őrjárat félbeszakítható-e, 1929/826, 
— nál eljárás, 1930/946, ~ ról jelentés, 1934/262. 

ELÉGETÉSE bankjegyeknek büntetendő-e, 1929/434, 
1930/341, 1931/528. 

ELÉGETT papirt, mint bűnjelet hogyan kell csoma
golni, 1933/698. 

ELEVÜL-e a szökés, 1928/580, — és után bűncselek
mény a tettes szemére vethetö-e, 1928/744, — t bűn
cselekmény miatt hamis vád, 1926/290, — t bűn-
cselekménv ügyében kell-e nyomozni és jelentést 
tenni, 1934/308. 

ELFOGANDÓ egyének adatait hogyan kell a Nyomo
zati Értesítőnek beküldeni, 1935/120, — e, aki a 
Szút. 3 Í2 /1 . bűncselekmények kísérletét követte el 
vagy azokban csak részes, 1928/409. 

ELFOGATÓPAKANCS, nyomozóievéi, körözés között 
különbség, 1927/359. 

ELFOGÁS és elővezetés, 1927/188, — esete Szút. 312/3. 
szerint, 1929/900, 1930/962. — Szút. 312/3. 
szerint csak a gyanúsítottal vagy mással 
szemben is alkalmazható-e, 1935/212, — Szui. 
312/5. pontja esetében, 1929/901, — Szút. 312/G. 
szerint, 1930/512, — Sznt. 312/8. szempontjából 
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ELFOGÁS 
mit értünk ^ndes foglalkozás alatt, 1929/868, — 
Szút 313/8. pontalapján, 1929/408, — Szút. 313/9, 
aíapján, 1929/1181, — Szút. 313/12. alapján, 
1929/1182, — Szút. 312/13. szerint, 1930/415, — 
Szút. 313/13—17. alapján, 1935/183, — Szút. 
313/14. alapián 1930/10733 — Szút. 313/14. esete 
1929/757, — Szút. 312/15. esete, 1929/757, - - -Szút . 
313/17. pontjának magyarázata, 1 9 2 9 / 8 2 6 , ^ ide
gen ÖrskÖiietben eszközölhetÖ-e, 1927/397, ^ - jár
őrnek való engedetlenség miatt, 1933/384, — szem
pontjából bűnvádi eljárás-e a nyomozás, 1929/901, 
— vadászjegy nélküli V3.dászat esetén, 1933/152, — 
i jog tettenkapás esetén, 1929/1142, — a vádnak 
község- belterületén, 1927/66, 1931/390, — a kertbe 
tévedt vadnak, 1927/66, — a községi elöljáróság 
útján megidézett, megjelenni vonakodó tanónak, 
1931/270, — megjelenni vonakodó gyanúsítottnak, 
1935/540, — ban magánszemélyek kötelesek-e a 
csendőr segítségére lenni, 1934/474, 1935/474, — 
alkalmával iratok őrizetbevétele, 1935/586. 

ELFOGHATŐ-e, aki szabálytalan közhivatalnoki egyen
ruhát visel, 1930/247, — ha tá r t jogosulatlanul át
lépő egyén, 1930/119, — csavargó becsületsértés 
miatt, 1932/148. 

ELFOGNI mikor kell valakit azért, mert megszökött, 
1934/275. 

ELFOGOTT EGYÉN átadása 24 órán belül, 1930/1000. 
j . 1, 1933/319, — címére érkezett levelet csendőr 

' felbonhatja-e, 1933/288, — ek élelmezési költsé
geit nem lehet elszámolni, 1933/777, — társaságában 
a csendőr ne fényképeztesse le magát, 1930/420, — 
járásbíróságnak mikor adható át, 1930/89, — nieg-
szökésétííl mikor lehet tartani, 1930/307, — őrizet
bentartása 24 órán. túl, 1935/298, — t mikor kell 
leltéticniil az őrsre kísérni, 1933/211, — t mikor 
kell másik őrsnek is átadni, 1930/375, — szabadon
bocsátása, 1931/279. j . 2. 

ELGÁ20LASA valakinek gondatlanságból, 1927/209, — 
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ELGAZOLAS 
állatoknak gépjárómüvek által, 1928/957, 1930/ 
1124, — baromfiaknak gépkocsi által, 1928/957, — 
nyúlnak országúton, 1930/703, — ha sértett is 

gondatlan volt, 1927/583, — nál fék elromlása nem 
ellenállhatatlan erő, 1932/709, — nál sértett gon
datlansága, 1926/830, — i kísérlet gépkocsival 
csendőr ellen, 1931/649. 

ELHAGYÁS bűntette, 1926/291, 1934/50. 
ELHALASZTÁSA és megkezdése szabadságvesztés bün

tetésnek, 1931/298. 
ELHALT ember emlékének meggyalázása, 1928/158. 
ELHAMAKKODOTT szolgálati fellépés kellemetlen kö

vetkezményekkel járhat, 1931/49. 
ELHELYEZÉSI táblázatmmta, 1934/465. 
ELHULLOTT vad eltulajdonítása, 1926/686. . 
E L I G A Z Í T Á S szabályszerűen hogyan történjék, 1935/80, 

— a járőrnek mikor szabályszerű, 1934/67, — a 
lovasjárörnek, 1933/162. 

ELISMERT vallásfelekezetek melyek, 1927/107. j . 3. 
ELJAEAS megrögzött bűnözőkkel, 1928/509, — nem 

hivatalból üldözendő bűncselekmények esetében, 
1929/738. 

ELKOBZÁS kihágás esetében, 1929/354, ~ alá esik-e 
gépjárómű és kerékpár kihágás esetén, 1929/684. 

ELKÖDÖS-TÉS mesterségesen hogyan történik, 1935/ 
283. 

ELKÖVETÉS helye megrendelés esetén, 1929/506. 
ELKöVETHETö-e kísérlet alkalmatlan eszközzel és tár

gyon, 1927/542. 
ELKÍJLöNlTENa mikor kell az azonos bűncselekménye

ket, 1932/576. 
„ELLENÁLLHATATLAN ERÖ-'̂  (vis major) mikor forog 

fenn, 1932/709. 
ELLENŐRZÉS a szolgálati lap alapján, 1924/9. 2, — a 

repüloforgalomnak, 1924/3. 6, — az iparoknak 
hogyan történik, 1930/1044 — feltételes szabad
ságra bocsátottaknak, 1930/774, — gépjáróművek 
forgalmának, 1926/630, — idegen ílletó'ségűeknek. 
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ELLENŐRZÉS 
1928/891, — italinérő helyiségeknek rendés^ t i 
szempontból.; 1929/1054, — t hogyan kell végezni, 
1933/203, — mozgófényképszíiiházaknak, 1926/413, 
— népgyűléseknek, 1926/592, — szokásos bűntette
seknek, gyanús- és rendőri felügyelet alatt álló 
egyéneknek, 1930/1072, — éjjel egy fő által, 1931/ 
280. b. 3, — éjjeli utánportyázásnál, 1933/222. j . 7, 
— mikor számít éjjeliuek, 1933/682. j . 7, — kivéte
les esetben rangban fiatalabb teljesíthet-e, 1930/ 
62, — zö járőr szolgálati óraEíiszabata, 1930/476, — 
— zö szolgálatban községeket és tereptárgyakat le 
kell-e portyázni, 1930/476, — szolgálat fürdőhelye
ken, 1934/40. — szolgálatot iTiikor kell pirossal 
aláhúzni, 1928/719, — ni záróra betartását hogyan 
kell, 1930/604, — endo egyén lakásába szabad-e 
bemenni, 1934/147, — élelniiszerhainisításnak, 
1935/469. 

ELLENSÉG megtévesztése, 1935/247. 
ELLENSZEGÜLÉS csendőrrel szemben, 1926/145, — 

csendőrrel szemben mikor bűntett, 1931/529. — ek 
leküzdése, 1926/694, leküzdésére kiképzés, 1926/ 
411, — közmunkára kirendelésnek, 1934/179, — 
tétlen ellenszegülés zálogadással szemben, 1931/499. 

ELLOPÁSA lopott dolognak, 1928/243, — s a j á t tárgynak, 
1926/219, — zálogtárgynak, 1928/102*. 

ELMEBAJOS ember cselekményéért felelős-e valaki. 
1930/415, — gyanúsított által elkövetett bűncselek
mény, 1929/1063, — baj színlelése, 1928/176. 

ELMEBETEG bűntettesekről, 1931/547. 
ELMEGYÓGYINTÉZETBEN idegen állampolgárt nem 

lehet államköltségen elhelyezni, 1930/741. b. 3. 
ELMEZAVAROK felismerése írásvizsgálattal, 1928/90. 
EL NEM ISMERT vallásfelekezetekkel eljárás, 1928/ 

157, 1934/212. 
ELŐADÁST lehet-e italmérő helyiségben tartani, 1929/ 

1090, — táncot egyesület, társaskör stb. engedély 
nélkül rendezhet-e, 1934/439, — zsidó fajvédő jel
legű engedélyezhető-e, 1928/10. 
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ELŐÉLET megállapításáról (priorálás) mit kell tudni, 
1933/562. 

ELŐFIZETÉST polgári egyénektől a Csendőrségi Lapok 
nem fogad el, 1930/65. b. 2, 1931/104. b. 1, — ők 
a Csendőrségi Lapokra külön hozzájárulást nem 
fizetnek, 1924/2. sz. 12. old. 

ELÖFOGAT katonai járómű-e, 1926/663, — ra vonat
kozó érvényes rendelkezések, 1934/325. 

ELŐJEGYEZNI jegyzékkönyvecskébe kiket kell, 1929/76. 
ELÖKER.TÉSE bűnjelnek Idhágás esetén, 1930/25. 
ELŐKÉSZÍTŐ cljai!':^s a katonai és polgári bűnvádi el

járásban, 1928/938, — és szemléltető oktatás, 
1928/1005. 

ELŐKÉSZÜLET fogalma, 1927/173, 1931/96, — esetén 
a véghezvitelt csendőr nem segítheti elő, 1931/358, 
— kommunista izgatáshoz ok-e az elfogásra, 1930/ 
874. 

ELŐLÉPTETÉSI feltételei altiszteknek, 1929/999, — re 
alkalmasság elbírálásának joga, 1930/330. b. 1. 

ELÖLJÁRÓK stb. névlajstromába kiket kell felvenni, 
1932/125. j . 5. 

ELÖVEZETETT egyén átadása 24 óra alatt, 1933/319. 
ELŐZETES letartóztatás elrendelése a községi előljái-ó-

ság által, 1931/649, 1934/471. 
ELŐVEZETÉS, elfogás, 1927/188, — nél „kifejezetten" 

szó alatt mit értünk, 1930/216, — szempontjából, 
mikor válik valaki a csendőr előtt gyanússá 1930^^ 

• 416, — ^mt, 310/e. esetében, 1928/803, 1 9 3 1 / 5 2 t e 
-— tet t egyeli őrizetbeiiíartása 24 órán túl, 1935/^ 
298, — tendő egyén fogoly-e, 1929/583, — helyben, 
1929/544, — tése külföldinek jelentkezés elmulasz
tása miatt, 1931/391, — tése mezőgazdasági mun
kasoknak és cselédeknek, 1928/607, — tési rendel
kezést csendőr kérésére kibocsátani községi elöljáró
ság jügosult-e, 1933/745, — tésnél szem előtt tar
tandó szempontok, 1932/212, — test szükségtele

nül nem kell foganatosítani, 1934/458, — thet-e 
mezőőr gyanús csavargót, 1929/655, — ni igazolást 
megtagadó egyént őrsre vagy hatósághoz kell-e, 
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ELŐVEZETÉS 
1931/357, - alkalmával iratok őrizetbevétele, 1935/ 
586. ' 

ELŐVIGYÁZATOSSÁG a mindennapi életben bűncselek
ményekkel szemben, 193l/Sh8, — kisebb forgalmú 
őrsökön is fontos, 1931/713. 

ELPUSZTÍTOTT kártékony vad bőre kit illet, 1929/506. 
ELREJTŐZÉS és megszökés alatt mit értünk, 1934/505, 

— e gyanúsítottnak mikor komoly, 1934/275. 
ELSŐBBSÉGI jog adás-vételnél, 1928/957. 
ELSŐ SEGÉLYXYIJJTAS, életmentés, 1932/178. 
ELSZAKÍTOTT területen házasságkötés, 1934/251. b. 2. 
ELSZÁLLÍTÁSA nagysúlyú bűnjelnek, 1932/740, 

1934/20. 
ELSZÁNTÁS mezei útból, 1933/153. 
ELTÁVOLÍTÁSÁHOZ valakinek egy társaskörből csend

őrt igénybe lehet-e venni, 1933/480. 
ELTÁVOZÁS és szabadság egy hónapban illetékes-e, 

1930/247, — si engedély nélkül az örsállomást 
kerékpározás végett sem lehet elhagyni, 1927/736. 
j , 1, — nak örsállomás elhagyása mikor számít, 
1931/845. b. 5, — nak számít-e az örsállomásról 
2—3 órai távollét, 1932/517. 

ELTEMETÉS engedély nélkül, 1926/686. 
ELTÉRÉS esetén (szöveg és minta között) a szöveg mér

tékadó, 1931/562. 
ELTÉRNI az előírt útvonaltól mikor szabad, 1931/931, 

— szomszéd Örskörletben kiütött tűzvész miatt, 
1929/826. 

ELTILTANI valamely helyen való tartózkodástól mikor 
szokott a bíróság, 1927/436. 

ELTITKOLÁSA fegyvernek mit képez, 1929/506. 
ELUTA8 TÁSA polgári per útjára tartozó panaszoknak, 

1930/834. 
ELVÁRÓ kérdéseket nyomozásban nem szabad intézni, 

1929/630. 
ELVERMELT burgonya nem betakarítatlan gazdasági 

termék, 1934/340. 
ELVESZETT tárgyakról jelentés, 1934/294. 
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ELVESZTETT rendfokozat visszanyerése, 1928/203. 
ELVETÉS esete, 1928/772, — büntetőjogi felelősség, 

1929/504. 
ELZÁLOGOSÍTÁSA gabonának (gabonajelzálog) 1931/ 

733. 
E3IBER élete elleni bűncselekményeknél orvosszakértö 

közreműködése, 1934/162. 
EMBEREK testhelyzetét hogyan lehet egyszerűen leraj-

. zolní, 1931/587. 
EMBERISMERET, 1934/112, 
EMBERÖLÉS a m_egölt kívánságára, 1926/542, — és 

magzatelhaitás kü1öxibsés;e, Í927/615, — kísérletét 
nem képezi pisztoly reáfogása, 1929/969, — vét
sége, 1926/612, — vétségének esete, 1928/213, — 
és gyermekölés különbsége, 1935/465. 

EMBERRE átragadó állatbetegségek, 1933/78. 
EMBERTAN (bűnügyi), 1926/778. 
EMBERTÖMEGBE lövés ablakon át, 1931/676. 
EMÉSZTÉSI bántalmai lovaknak, 1932/280. 
EMIGRÁNSOK, 1926/433. 
EMLÉKEZETRÖGZ'TÉS, 1928/572. 
EMLÉKEZŐTEHETSÉG, 1928/572, — fejlesztése, 1931/ 

. 408. 
ENGEDETLENSÉG járőr felszólításával szemben, 1933/ 

448, — re felhívás a csendőrség, katonaság és rend
őrség ellen, 1926/106, — re felhívás csendőr intéz
kedésével szemben, 1933/384. 

ENGEDÉLY NÉLKÜL jótékonycélú táncmulatság, 1927/ 
209, •— i táncmulatság iíalmérő helyiségben, 1929/ 
1118, — i táncmulatság egyesületekben és klubok
ban, 1928/690, - tar to t t lőfegyver miatt hova kell 
feljelentést tenni, 1930/153, — tartott lőfegyver 
őrizetbevétele végett &zabad-e házkutatást tartani, 
1934/147, — hez kötött iparok ellenőrzése, 1930/ 
1044. 

E N Y H ^ : T Ö körülménvek a csendőr eljárását nem befolyá
solják, 1931/562, — vadászati kihágás esetén, 1934/ 
374. 

EFEKÖ, 1930/184. 
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EKDEI kihágás esetén orgazdától a lopott fa őrizetbe 
vehetö-e, 1934/180, — i ügyekben 40 P értékig fel
jelentés a községi bírónál is megtehető, 1930/42, — 
miatt kétszer büntetett egyén gyanús egyén-e, 1930/ 
5§4^ — on történt tettenérés esetén lehet-e házkuta
tást tartani, 1932/284, — lopás esete, 1928/552. 

E E D ö harcászati jelentősége, 1930/174, — ben talált 
elhullott vad eltulajdonítása, 1927/320. 

EKDÖÖK falopása, 1929/792, — fegyverhasználata, 1928/ 
1018, — i és vadőri szakvizsga, 1929/28. j - 1, 1929/ 
414. b. 3, — ök előjegyzése a jegyzékkönyvecské
ben. 1930/1113. 

EKEDMÉNYTELEN nyomozás esetében eljárás, 1932/ 
366, — nyomozás miatt gyanúsított a csendőrt fel
jelentheti-e, 1928/130. 

EREK élettani szerepe, 1929/375. 
ERÉLY alatt mit kell érteni, 1930/181. 
ERÉNYEI a csendőrnek, 1932/41, — általában, 1933/71, 

—: a büntetőtörvény ismerete, 1934/710, —: a hi
vatás ismerete, 1933/766, — erő, 1932/43, — érdek
lődési. 1933/72, — kötelességérzet 1883/316, — 
önfeláldozás, 1934/498, — sokoldalúság; 1933/72, 
vasakarat, 1933/571, — a nyomozás elméletének 
ismerete^ 1935/554. 

ERKÖLCSI és vagyoni bizonyítvány fiatalkorú bűnügyé
ben kell-e, 1930/277, — kihágás! feljelentéshez 
kell-e, 1931/930, — nál gyanúsított életkora szá
mít-e, 1927/615, — t kikről és hogyan kell kiállí
tani. 1934/383, b. 2. 

ERKÖLCSRENDÉSZETI szolgálat, 1928/974. 
ERŐDÍTÉSI munkálatai a csapatnak, 1935/312. 
ERŐS felindulásban elkövetett emberölés esete, 1928/522. 
ERŐSZAK fogalma, 1930/512, — lopott tárgy megtar

tása végett, 1933/778, — kai autóra felülés, 1927/ 
172, — OS halálesetnél orvosszakértő közreműkö
dése, 1934/162, — OS nemi közösülés és súlyos 
testisértés üldözése, 1927/581, 1930/733, — os 
nemi közösülés megakadályozására ölés alkalma
zása, 1927/67, — os nemi közösülés miatt magán-
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ERŐSZAK 
indítvány, 1926/648, — os nemi közösülés tettese 
miért nem veszélyes gonosztevő, 1929/544, — os 
visszavétele zálogtárgyaknak, 1927/66. 

ESEMÉNYJELENTÉST hogyan kell megtenni, 1932/ 
570, — és nyomozati bejelentés hogyan legyen 
megfogalmazva, 1932/701, — hulla találás-áról, 
1929/882, — talált hulláról, ha nincs bűncselek
mény, 1931/863, — t a nyomozókhoz hogyan kell 
megtenni, 1930/398, — tárgyát képező esetek jegy-
zékkönyveeskében miért szerepelnek, 1930/1112, 
— t balesetekről hogyan keli tenni, 1932/87. 

ESKÜ érvényes-e, ha a szövegét nem mondják,. 1935/ 
21, — kivétele községi bíráskodásban szabad-e, 
1931/616, —• nélküli hamis tanuzás mit képez, 
192S/664, 1930/613. 

ESKÜDTSZÉKI bíráskodásnak mi, a lényege, 1930/1123. 
ESKÜVÖT katolikusok protestáns templomban tarthat-

uak-e, 1933/752. j . 2. 
ESZKÖZ alkalmatlansága esetén kísérlet elkövethető-e, 

1927/542. 
EZERKILENCSZÁZNYOLC/kilenc évek milyen feltéte

lek mellett számítanak felemelten, 1927/180. j . 1. 
EXHUMÁLÁS engedély nélkül, 1930/823, — (kihanto-

lás) értékéről, 1935/370. 

H 
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ÉBERSÉG, 1929/328, 1931/713. 
ÉGETETT szeszes italok árusítása munkaszüneti napo

kon, 1929/1120, 1930/603. 
ÉGÉSI sebeknél első segélynyújtás, 1932/lSO. 
ÉJJELI cseiidiháborítás mibe ütközik, 1933/2S9, — csend

háborítás rádióval, 1932/25, — halászás nem ti
los, 1929/434, — időben is kihágás-e a nyilvános 
verekedés, 1931/498, — napos szolgálata nősök
nek. 1930/734, — őr hatósági közeg-e, 1932/148, — 
ör kihágás esetén feiléphet-e, 1932/248, — őr 
kötelességmulasztása milyen törvényes szabályba 
ütközik, 1933/288, — Őrök előjegyzése a jegyzék
könyvecskében, 1930/1113, — Őrök kötelességei, 
1934/738, — sötétség a harcbau, 1930/503, — szál
lást vendéglős, korcsmáros mikor adhat, 1931/329, 
— zajjal járó munka, 1926/468, 

j ^ J N E K IDEJÉN gyanús körülmények között" magya
rázata, 1928/803. 

ÉKSZERLOFÁSOR és csalások, 1930/724. 
ÉLELEM elvitele a járőrtáskában, 1931/74. 
ÉLELMEZÉS fürdőhelyeken, 1934/44. 
ÉLELMEZÉSI költséget foglyok után nem lehet elszá

molni, 1933/777. 
ÉLELMíSZEK-e a cukorkaféle, 1928/690, — az élő 

baromfi, 1928/926, — hamisítás és ellenőrzése, 
1935/469, — hamisításnál eljárás, ha az vétség vagy 
bűntett, 1931/499, — hamisítás ellenőrzése, 
1935/469, — lopása eladás végett, 1930/1019. 

É L E T B I Z T O S Í T Á S I díjakat meddig köteles fizetni a biz
tosított, 1931/937. j . 1., — kötvények visszavásár
lása, 1933/557. b. 2., 1933/588. j . 5., — nál hogyan 
kell a dollárt pengőre átszámítani, 1933/557. b. 3. 

ÉLETFOGYTIG tartó fegyházbüntetés esetén, hivatal
vesztés, 1929/241, — öt évet meghaladó stb. fegy-
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ÉLETFOGYTIG 
házzal büntetendő cselekmény részesét, megldsér-
lőjét el. kell-e fogni, 1928/409. 

ÉLETKOROK jelentősége a büntetőjog szempontjából, 
1927/321, 1930/875. 

ÉLETIVIENTÉS (vizbőlmentés), 1926/566, — kötelező-e, 
1926/649, 

ÉLETMÓDJA a csendőrnek, 1927/270, — gyanúsított 
életmódjának feltüntetése a feljelentésben, 1929/700. 

É L E T S Z Ü K S É O L E T I ciklt alatt mit kell érteri, 
1934/212. 

ÉLETÜNK védelme, 1929/689. 
ÉLÖ állatok szállításánál állatkínzás, 1935/59. j . 2., — 

baromfi élelmicikk-e, 1928/926, — vad elfogása, 
1929/16, — i-irágkoszorű ellopása, 1926/106. 

ÉLVEZETI cikk fogalma, 1929/969. 
ÉNEKLÉSE internacionalenak, 1930/246. 
ÉPÍTENI csak építési bizottság engedélyével szabad, 

1934/468, — szakképzettség nélkül szabad-e, 
1928/987, — hez milyen iparengedély kell, 
1928/987, — kezes iparigazolvány nélkül, 1929/434. 

ÉRDEKELT csendőr nyomozást ne végezzen, 1934/505, 
— nek bűnjelek őrizetbevételénérkit kell tekinteni 
1931/930, — sége egy tanunaU miben állhat, 
1935/378. 

ÉRDEKLŐDÉS, 1933/72, — lakosság körében portyázások 
alkalmával, 1931/152, — szolgálatban, 1931/852. 

ÉRELMESZESEDÉS, gutaütés, 1930/482. 
ÉRTEKEZÉS járőrszolgálatban, 1931/152, 1931/852. 
ÉRTELMI segéd, 1926/723. 
ÉRTÉKE lopott dolognak, 1930/823. 
ÉRTÉKHATÁROK a büntetőjogban, 1928/506. 
ÉTELNEMÜT, mint bünielet hogyan " csomagoljuk, 

1933/698. 
ÉTKEZÉS a közgazdálkodásban, 1933/444, — megol

dása külszolgálatban, 1931/74, — t a csendőr ma
gánosoktól ingyen elfogadhat-e, 1931/73, — ni 
rendes öltözetben keli', 1934/513. b. 2., — ző es 
szórakozóhclyiségek zárórája, 1930/89. 
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FA kivágása temetőből milyen bűncselekmény, 1930/63, 

— ágak levágása villanyvezeték mellett, 1926/542, 
— feldolgozott fa nem tüzelőszer, 1929/242, —• lo
pás esetén lehet-e házkutatást tartani, 1932/284, 
— lopás erdüőr által, 1929/792, — t ültetni szölő-
mesgyére szabad-e, 1930/376, — törzsek kifogása 
vízből, 1935/381. 

FAGYÁS (embernélj, 1931/241, — alatt mit értünk, 
1924/11. 12. j . 5., — nál első segélynyújtás, 1932/ 
181. 

FAISKOLÁBÓL mezei termény lopása, 1932/86. 
FALRA függeszteni italmérő helyiségben miket kell, 

1929/1120. 
FARSANGON jelmezbe öltözni nem bűncselekmény, 

1926/144. 
FASZESZMÉRGEZÉS, 1930/1090. 
FALU, falusi ember, 1927/666. 
„FAYER" tiltott szerencsejáték-e, 1933/383. 
„FÁRASZTÓ szolgálat"-e egy 23 órás őrjárat, 1929/476. 
FEBRUÁRBAN végzendő szolgálatok, 1931/922. 
FECSEGÉST kerülni kell, 1931/702. 
FEDETT terepen támadás, 1935/508. 
FEDEZTETÉSRE felhasználása apaállatnak jogtalanul, 

1931/357. 
FEGYELEM elleni izgatás, 1926/398. 
FEGYELMI eljárás vármegyei (törvényhatósági) tiszt

viselők ellen, 1930/72, — fenyítőjog alkalmazása, 
1926/521, — fenyítőjog fejlődése, 1926/311, — 
fenyítő jogkör áthelyezés, illetve tartós vezénylés 
esetén, 1934/640. b. 1, — fenyítőjog (új), 1931/ 
522. 

FEGYENC napirendje fegyházi szabályok szerint, 1935/ 
444, 

FEGYHÁZBÜNTETÉS maximuma miért^ 15 év, 1929/ 
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f GYHAZBÜNTETÉS 
241, — fogház, börtön, dologház, szigorított dolog
ház súlyosságának fokozatai, 1934/504. 

FEGYVER örizetbevételénél mire kell figyelemmel lenni, 
1932/442, — után való kutatás fontossága, 1932/ 
212, — eltitkolása mit képez, 1929/506, — t orv
vadásztól mikor kell őrizetbe venni, 1931/212, — 
orizetbevétele vadászati kihágás esetén, 1928/158, 
— rel arculütés ellen lehet-e védekezni, 1928/21, 
— rel elkövetett hatósági közeg elleni erőszak 
büntet tet képez, 1931/529, — szakértő igénybe
vétele a nyomozásnál. 1932/199, — szakértő mit 
tud megállapítani, 1933/465. 

FEGYVERADÓ van-e, 1931/225, — alól kibúvás, 1928/ 
213. 

FEGYVERBECSÜLET megóvása, 1928/57. 
FEGYVEREI — korszerűek — a gyalogságnak, 1929/ 

234. 
FEGYVERES ERÖ alatt, amely nem szövetséges, csak 

közösen működik, mit kell érteni, 1931/499, — fel
kelés leküzdésére kiképzés, 1926/478, — felkelések 
taktikája, 1930/630, — fellépése a csendőrségnek 
tömeggel szemben, 1930/806. 

FEGYVERHASZNÁLAT, 1926/32, 1926/145, 1927/146, 
— bottal felfegyverzett egyén ellen, 1926/192, 
b. 1, — esete, 1928/329, — és harc között különb
ség, 1930/806, — i joga tisztnek becsület védel
mére, 1931/743, — ti jog (csendőrségi) Csehszlo
vákiában, 1927/720, — i jogról, 1925/128, — le^ 
fegyverzés, 1933/204, 1933/277, — lopás megaka
dályozására (S2ut. 330/2.), 1932/182, — magán
jogi vonatkozásai, 1935/301, 1935/362, — nál miért 
van különbség jog és kötelesség között, 1930/153. 
— orvvadásszal szemben, 1934/506. 

FEGYVERIGAZOLVÁNY ületéke mennyi időre szól, 
1929/434. — ba fel nem vett vadászfegyver tartása 
miatt feljelentést hova kell tenni, 1930/153, — ban 
meg nem jelölt fegyverrel vadászás, 1929/186, —• 
ban nem szereplő lőfegyverrel vadászás, 1929/1063, 
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FEGYVERILLETÉK mennyi, ha valaki nem vált vadász
jegyet, 1933/579. 

FEGYVERKEZÉS, leszerelés, 1929/818. 
FEGYVERTARTÁS! engedély személyhez van kötve, 

1929/505, — engedély véleményezése, 1931/778. 
1933/644, — engedélyt csendőrnek hogyan kell 
kérnie, 1930/1132. j . 6, — engedéllyel bírók elő
jegyzése a jegyzékkönyvecskébe, 1930/1112, — 
engedélyre, mikor van csendőrnek szüksége, 1926A 
654. h. 1, m ellenőrzése, 1931/777. 

FEHÉR nadrág^se lése , 1934/383. b. 4. 
FEJLESZTÉSE megügyelőképességének, 1930/918. 
FEJLŐDÉSE a harcászati elvek gyakorlatának, 1930/ 

298. 
FEKÉLY (kemény és lágy) ismertetése, 1930. 3. szám 

külön melléklete. 
FELADATAI a csendőrségnek, 1930/141. 
FELBONTÁSA postai küldeményeknek, 1935/586, 
FELBUJTÁS, 1926/219, — esete, 1927/360, 1928/895,. — 

mik a feltételei, 1932/485, — óta eltelt időnek van-e 
büntetőjogi jelentősége, 1935/474. 

FELBUJTÓ felelőssége a bűncselekmény eredményéért, 
1927/66. 

FELDERÍTÉS (ellenséges légi) ellen csapat védekezése, 
1935/149, — karhatalmi szolgálat előtt, 1935/36, 
— karhatalmi szolgálatban, 1930/979, — tő járőr
szolgálat, 1934/535, — tő járőr tennivalóira kikép
zés az őrsön, 1934/263, — tő szolgálata és harca az 
Örsnek (szemléltető oktatás), 1934/679. 

FELDOLGOZOTT fa nem tüzelőszer,. 1929/242. 
FELEK előadásának leírása a feljelentésben, 1927/80. 
FELEKEZETI iskolaszék tagjai hatósági személyek-e, 

1934/339, — ünnepen üzletek zárva tarthatók-e, 
1931/756. 

FELELŐSSÉG eladott állat betegségéért, 1927/648, — 
érzet feljelentések megtételénél, 1929/154, — e 
fuvarozóvállalatnak, 1928/439, — e gépkocsiveze
tőnek, ha a sértett gondatlan volt, 1926/830, — e 

FELELŐSSÉG 
mezőőrnek mezei lopás miatt, 1926/795, — e szülő
nek gyermeke cselekményéért, 1926/723, 1927/615. 

FELESÉG kiválasztása, 1927/672, — adósságaiért férj 
felelős-e, 1929/869, — en elkövetett testisértás, 
1926/758. 

FELETTES hatóság rendelkezése mikor mentesít a fele
lősség alól, 1928/862. 

FELFEDEZÉSEK (tudományosak) és nyomozás, 1926/ 
382. 

FELFEGYVERKEZÉS fogalma hatósági közeg elleni 
erőszaknál, 1926/579. 

FELFEGYVERZETT és veszélyes gonosztevő azonos-e, 
1935/212. 

FELFÜGGESZTÉSE a büntetés végrehajtásának a kato
nai büntetőbíráskodásban, 1932/666. 

FELGYÚJTÁSA saját búzatermésnek, 1932/213. 
„FELHATALMAZÁS-'' és „kívánat" alatt mit értünk, 

1933/579, — OS bűncselekmény esetében nyomo
zás, 1927/100, — ra üldözendő becsületsértés csend
őrség ellen, 1928/77, — ra üldözendő bűncselek
mény esetén eljárás, 1929/740. 

FELHÍVÁS engedetlenségre a csendőrség, rendőrség és 
katonaság ellen, 1926/106, — hatósági felhívás 
mikor kifogásolható csak alakilag, 1927/359, — 
elbírálásánál szempontok, 1934/288, — ra tett pót
feljelentés Önálló feljelentésnek számít-e, 1935/316, 
— teljesítésének megtagadása milyen cselekmény, 
1930/673, — teljesítését felhívó hatóságnak mikor 
kell jelenteni, 1930/390. j . Í2, — tolonckíséretre 
szabálytalan, 1931/446, — visszavárólagos nem 
lehet, 1931/416. 

FELfRÓNö titkos kéjelgése, 1930/1044. 
FELISMERŐ eljárás és szembesítés között különbség, 

1933/675. 
FELJEBBVALÓ által elkövetett bűncselekmény esetén 

eljárás, 1932/213, — honvédségi feljebbvaló köz
biztonsági parancsot nem adhat, 1929/306. 
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FELJEGYZÉSEK a nyomozás eredményérj^. 1930/890, 
1931/401. 

FELJELENTENI köteles-e vi^ oalesetet magánszemély, 
1928/662. 

FELJELENTÉS alaposságáról fellépés előtt meg kell 
győződni, 1931/49, — alaptalan feljelentés csend
őrség előtt, 1926/218, — ben „Az eljárás 
alapja' ' címszó alá mit kell írni, ha a panaszt nem 
sértett tette, 1932/214, — bűnhalmazatos esetek
ről, 1931/30, — címezni mikor hova kell, 1926/219, 
egyszerűsítése tettenkapás esetén, 1931/514, — 
feg>n?erigazolványban nem szereplő vadászfegyver 
miatt, 1930/153, — fiatalkorú ellen mikor hova 
teendő, 1932/88, — fogalmazványának átvizsgálása, 
1925/18, — ha a cselekmény hatóság és bíróság 
hatáskörébe is tartozik, 1935/315, — ha bűncselek
mény nem forog fenn, 1928/76, 1928/439. — ha jó, 
csendőrt tanuként rendszerint nem idézik meg, 
1932/757, — ha az őrsön tették, azonnal iktatandó, 
1932/87, — halmazatot képező, különböző hatás
körbe tartozó bűncselekményekről, 1931/269, — 
hamis feljelentés csendőrség előtt, 1926/686, 1928/ 
409, — helyett jelentést mikor kell tenni, 1933/ 
448, — hitelessége, 1933/711, — idegen bíróság
hoz, 1930/89, — idegen örskörietbeli egyéntől őri
zetbe vett lőfegy\''er miatt, 1932/250, — idegen örs
körletben elkövetett kihágás miatt, 1931/212, — 
igaz legyen, 1929/156, 1932/43, — jelentés helyett, 
1934/258, — jutalék csendőrnek illetékes-e, 1929/ 
133, — jutalék vadászati kihágás es.etén, 1927/100, 
— kötelezettsége polgári egyéneknél, 1934/361, — 
megtételénél felelősségérzet, 1929/154, — megvizs
gálása nyomozás megindítása előtt, 1933/398,, — 
minden külön kihágásról külön kell tenni, 1932/25, 
— mintákat nem kell szószerint követni, 1931/ 
562, — orsállomáson kívül is megszerkeszthető-e, 
1933/172, — polgári egyének ellen személyes ügy
ben, 1934/695, — polgári perűtra melyik tartozik, 
1930/834, — rövidítést nem szabad használni, 1928/ 
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FELJELENTÉS 
328, — szavahihető legyen, 1932/511, ~ szerkesz
téséhez tudnivalók, 1925/50., 1926/203 1927/80 
1929/744, 1929/774, 1931/574, — tanuvallomáso-' 
ka t hogyan kell tárgyalni, 1934/662, — tiltott 
szerencsejáték miatt, 1930/89, — több bíróság vagy 
hatóság hatáskörébe tartozó bűnhalmazatról, 1931/ 
30, — több gyanúsított ellen mikor lehet együtt és 
mikor kell külön megtenni, 1928/552, 1932/386, 
1932/576, — vadászati kihágás miatt, lia jövedéki 
kihágást is képez, 1932/149, — a vagyoni, kereseti 
stb. viszonyokat hogyan kell tárgyalni, 1929/700. 
1930/494, 1932/214. 

FELKELÉSEK taktikája, 1930/630. 
FELMÁSZÁS, bemászás, 1926/389. 
FELLEBVITEL korlátozása kihágási ügyekben, 1930/42. 
FELLÉPÉS szolgálaton kívül kihágás esetén, 1929/217. 
FELMENTÉS unokatestvérek közötti házassághoz, 1931/ 

276. b. 1. 
FELMONDANI lakást mikor kell, 1931/126. és 127. 
FEL NEM FEGYVERZETT tömeggel szemben összpon-

tosított csendó'rség alkalmazása, 1931/458. 
FELSÉGSÉRTÉS, 1926/830, — kivételes illetékessége, 

1933/676, — re szövetkezés, 1926/467. 
FELSZERELÉSE csendőrségnek, 1926/276, ~ helyi jár

őrnek, 1929/408. 
FELSZERELÉSI anyagraktár működésének ismertetése, 

1929/953. 
FELSZÓLÍTÁS nem teljesítése polgári egyének részéről, 

1933/384. 
FELTÉTELES SZABADSÁGRA bocsátás a katonai 

büntetőtörvényben, 1931/170, — bocsátott egyénnek 
szabad-e kocsmába járnia, 1931/472, — bocsátott 
elítéltek ellenőrzése, 1930/774, — bocsátott fegyen
cek előjegyzése a jegyzékkönyvecsk'ében, 1930/ 
1114. 

FELTÉTELEZŐ kérdéseket nyomozásban nem szabad 
intézni, 1929/630. 
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FELTÖRÉS esete, 1928/664, — e templomi perselynek, 
1927/172, ~ és betörés, 1926/319, — fogalma 
lopásnál, 1928/746. 

FELTŰNÉS nélkül adatok szerzése, 1931/492, — t keltő 
bűncselekmény fogalma, 1929/368, 1930/448, 1930/ 
932. 

FELTŰNŐEN durva becsületsértés, 1926/795, 1929/477. 
FELÜGYELET nélkül hagyása kocsinak, 1928/213. 
FELÜLETESSÉG a feljelentésnél, 1932/43. 
FELÜLVIZSGÁLATNÁL mi az eljárás-, 1929/934, — i 

eljárás szolgálatban történt sérülés esetén, 1929/ 
1008. b. 3. 

FELVILÁGOSÍTÁST szolgálati ügyekről magánszemé
lyeknek adni nem szabad, 1931/791. b. 2. 

FENYEGETÉS, 1934/340, — bűntett vagy vétség el
követésével, 1929/901, — fogalma kihágás esetén, 
1927/114, — kommunizmus visszatérésével, 1934/ 
439, — fogalma nemi erőszaknál, 1932/148. — 
rablásnál, 1929/132. 

FENYÍTENI próbacsendőröket miért nem lehet szigorí
tot t fogsággal, 1935/60. j . 3. 

FENYÍTÉSEK törlése, 1934/544. b. 6. 
FENYÍTÖJOG (fegyelmi), 1931/522, — és büntető

jog elhatárolása, 1931/374. 
FEKTÖTLENITÉS, 1929/763. 
FERTŐZÉS tüdőbetegségnél, 1930/1084. b. 1. 
FEETÖZÖ betegségek ellen védekezése szervezetünknek, 

1929/689, — és ragadós betegsége lovaknak, 1927/ 
420, 1935/140. 

FÉLBESZAKíTHATó-e a portyázás szomszéd örskörlet
ben kiütött tűz miatt, 1929/826. 

FÉK elromlása gépkocsinál nem „ellenállhatatlan erő" 
(vis major), 1932/709. 

FÉLREVEZETÉSE csendőrségnek hamis vagy koholt 
feljelentéssel. 1926/218, 1926/680, 1928/409, 1928/ 
1002, 1929/275, 1930/246, 1931/184, 1931/864. 

FÉMPÉNZ ellenőrző készülék, 1932/506, — hamisítása, 
1932/378. 

FÉNYKÉP beküldése a nyomozó osztálynak, 1932/675, 

FÉNYKÉP 
— a Nyomozati Értesítőnek milyet kell beküldeni, 
1935/120, — csendőr gyanúsítottak társaságában 
ne készíttessen magáról, 1930/420, — a helyszínről 
hogyan készítsünk, 1935/230, — Nyomozati Értesí
tőhöz csatoltakat hogyan kell megőrizni, 1932/676, 
— sokssorosítása, 1925/26. 

FÉNYKÉPES igazolványa kerékpárosnak, 1931/191. b. 5, 
FÉNYKÉPÉSZ segítsége a nyomozásnál, 1933/466, — et 

szerepe a pénz- és okirathamisításoknál, 1933/430, 
FÉNYKÉPEZNI a helyszínen hogyan kell, 1932/446, 

1935/198. 
FÉNYKÉPEZŐGÉPET a csendőr ir&yet vásároljon, 

1935/201. 
FÉNYŰZÉSI és forgalmi adócsalás, 1929/175. 
FÉRJ a feleség adósságáért felelős-e, 1929/869, — nem 

bántalmazhatja a feleségét, 1927/209. 
FÉLSZEGNEK, darabosnak milyen embert neveznek, 

1933/329. b. 2. 
FIATALABB altiszt ellenőriz-het-e idősebbet kivételesen. 

1930/62. 
FIATALKORÜ bűnügyében erkölcsi és vagyoni bizonyít

vány keil-e, 1930/277, — bűnözők, 1928/34, — által 
elkövetett közigazgatási kihágás hova tartozik, 
1931/498, — ak bíróságának hatásköre között van-e 
különbség, 1932/88, — bűnügyeiben rendőri ható
ság szerepe, 1926/129, — cselekményéért szülő 

felelős-e, 1927/615, — val el i i rás, 1928/546, — el
len feljelentést mikor hova kell tenni, 1932/88, —, 
al szemben hogyan kell eljárni, 1934/625, — ki
hágását mikor hova kell feljelenteni, 1932/24, — ak 
korcsmai látogatása, 1931/329, — ak között elköve
tett becsületsértés, 1929/1127, — özvegy jogosult-e 
magánindítványt tenni, 1930/376, — részéről veszé
lyes fenyegetés, 1929/49, — ak szeszfogyasztása 
nyilvános helyiségben, 1935/52, — ra rendelkezés a 
katonai büntetőtörvényben, 1933/146, — ról kör
nyezettanulmány, 1931/390, 1933/22, — ak szesz
fogyasztása italmérő helyiségekben, 1929/1088. 

lil 
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FICAMODASOKNÁL első segélynyújtás, 1932/245. 
FföYELÉSKöL, 1928/730, — t hogyan kell végezni, 

1934/582. 
FIGYELMEZTETÉS esetén feljelentés mikor mellőzhető, 

1927/733. b. 1, — sel élhet-e a csendőr, ha bűncse
lekmény gyanúja nem forog fenn, 1930/475, —• 
figyelmeztethetne a csendőr valakit tűzveszélyre, 
ha más vagyona nincs veszélyeztetve, 1930/475. 

FIGYELÖKÉPESSÉG fejlesztése, 1930/918. 
FIGYELÖLAPOKKAL, ha feleslegessé válnak, mi az el

járás, 1934/187. b. 1, — helyesbítésénél iktató
szám, 1934/480. b. 3. 

FIGYEL-ÖSZOLGÁEAT (katonai), 1927/304. 
FILMOKTATAS a csendőrségnél, 1933/350. 
FIÜ ÉS APxA közötti lopás minősítő körülménv-e, 1932/ 

608, 
FIZETÉSI eszközök bejelentése körüli bűncselekmények 

kivételes bírói illetékessége, 1933/676, — eszközök
kel elkövetett bűncselekmény esetén bűnjel őrizetbe
vétele, 1929/357. 

FIZETÉS NÉLKÜL fogyasztás vendéglőben, korcsmában, 
1932/386, 1935/316. 

FOÖRASZÜZLET folytatható-e magánlakáson, 1932/ 
248, — közegészségügyi szabályai, 1931/834, — 
zárórája, 1935/540. 

FOGADŐIPAR alatt mit kell érteni, 1929/1124, — zár
órája, 1927/138, — ipar gyakorlásához iparigazoi-
\ány kell, 1931/329, — üzése engedély nélkül, 1930/ 
1044. 

FOGAK ápolása, 1932/638. 
FOGALMAZÁSI képesség fejlesztése, 1929/467, — ban 

idegenszei-űségek, 1929/860. 
FOGALMAZNI magyarosan hogyan kell: lásd: Magya-

rosan-katonásan. 
FOGALMAZVÁNYOKAT hogy kell szerkeszteni, 1931/ 

163. j . 1, — átvizsgálása, 1925/18. 
FOGAMZÁS, 1929/438, — idő megállapítása méhmag-

zatnál, 1930/963. -- t gáíh> szer hirdetése, 1926/ 
723. 
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FOGAZATA lónak, 1927/234. 
FOGKEZELÉSE hozzátartozóknak honvédkórházban, 1929/132. 

FOGHÁZ, börtön, fegyház, dologház, szigorított dolog
ház súlyosságának fokozatai, 1934/504. 

FOGHAZÖRSÉGHEZ felvétel, 1928/389. b. 1, 1934/672. 
j . 1. 

FOGLALKOZÁSUKNÁL fogva kik lehetnek a csendőr 
segtségére, 1931/799. 

FOGLALÁSOKNÁL végrehajtó által csendőrségi kar
hatalom, 1935/75. 

FOGLALKOZÁS (rendes) aialt mit értünk. 1Í-»2Í)/868. 
FOGOLY átadása 24 óra alatt, 1933/319, 1935/298, — 

átadásáról átvételi elismervény, 1931/53. j . 5, - -
átvételét bíróság, hatóság ha megtagadja, mit te
gyen a járőr, 1935/411, — címére érkezett levelet 
a csendőr felbonthatja-e, 1933/288, — fogoly-e az 
efővezetendő egyén, 1929/583, — élelmezési költsé
geit a kincstár terhére nem lehet elszámolni, 1933/ 
777, — kíséret, fogolyörizet, 1927/602, — kisza
badítása, 1926/723, — kiszabadítása hatósági jel
leg színlelésével, 1927/436, — ha külföldi követség 
épületébe menekül, ott üldözhető-e, 1931/96, — 
megszökésétől mikor lehet tartani, 1930/307, — t 
mikor kell feltétlenül az őrsre kísérni, 1933/211, — 
mikor kell az ügyészségnek és mikor másik őrsnek 
átadni, 1930/375, — őrizet, fogolyszöktetés, 1934/ 
404, — őrzés a községházán közbiztonsági, szolgá
lat, 1935/91. b. 5, — őrzésben polgári egyének 
kötelesek-e a csendőrnek segítségére lenni, 1935/ 
474, — őrzése polgári egyénekre bízható-e, 1931/ 
183, — szöktetés hatósági jelleg színlelésével, 1927/ 
436, — ügyészségtől kikért fogoly visszaadása, 
1934/471, — vasúti költségét járőr előlegezi, 1930/ 
1028. b. 2. 

FOGSAGBÜJVTETÉS kitöltése más helyett, 1931/704. , 
FOGTECIiKIKÜS orvosi ténykedése tiltott mesterség-e, 

1931/329, 
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"""í'OOYASZTAS vendéglőben, korcsmában &tb. fizetés nél
kül, 1932/386, 1935/316. 

FOGYASZTÁSI adót hús után fizet-e a csendőrség, 1932/ 
588. b. 2, — adó alá esik-e a kimért vadhús, 1934/ 
212, — adót bor után ki fizet, és ki nem, 1926/1. 
j . 3, — és forgalmi adó fizetése hús után az őrsö
kön, 1932/682, b. 2, — szövetkezet milyen ital
mérési engedélyt kaphat, 1931/592. 

FOGYÁS-hízás, 1930/282. 
FOLYAMŐRSÉG ismertetése, 1927/151. 
FOLYÓ, mint országhatár, 1927/671. 
FOLYÓIRATOK, hírlapok stb. őrizetbevétele, 1930/759. 
FOLYÓVIZET elvezetni és felhasználni szabad-e, 1931/ 

127. 
FOLYTATÁSA büntetendő cselekménynek csendőr figyel

meztetése ellenére, 1929/1182, — táncmulatságnak 
a járőr felszólítása ellenére,, 1933/448. 

FOLYTATÓLAGOSAN elkövetett kihágás miatt melyik 
Örs tegyen feljelentést, 1931/212. 

FONDORLAT megbízás színlelése által, 1927/173. 
FORGALMI adó-csalás, 1929/177, — és fényűzési adó

csalás, 1929/175, — engedélyt gépjárómfínél ho
gyan kell ellenőrizni, 1933/761, — rendészet fürdő
helyeken, 1934/6, —- on kívül helyezett gépkocsira 
kell-e rendszámtábla, 1931/14. 

FORGÓPISZTOLY bűnügyi sajátosságai, 1931/542, — 
vadászatra alkalmas fegyver-e, 1932/709. 

FORRADALOM és lázadás közt különbség, 1926/505, 
taktikája; 1930/630, — forradalmi és háborús ía-
nulsásfok, 1930/102, — forradalmi események és 
személyek dicsőítése, 1930/963. 

FOSZFORMÉRGEZÉS, 1930/166. 
FOSZFORRAL készült gvufa őrizetbevétele, 1929/356. 
FORGÓK, izületek, 1929/374. 
FŐBÉRLŐ távozása esetén albérlő is köteles-e távozni, 

1927/67. 
FŐBÜNTETÉS és mellékbüntetés, 1934/505. 
FŐISPÁNNAK miért nincs felhívási joga, 1933/514. 
FÖLD (vagyonváltsá^) tulajdonjoga, 1931/683. b, 

FŐLÖ 
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3., — bérlet esetén vadászati jog is átruházható-e, 
1931/127, — birtokosok eg3resülése vadászteiüJet 
alakítása céljából, 1929/684, — birtokrendező bíró
ságtól kapott földek után örsők adót fizetni köte
lesek, 1927/625. b. 1, ^~- tol el nem válasz
tot t termék és gazdasági -termény között mi a kü
lönbség. 1932/456. 

FÖLFA alatt mit értünk, 1931/756., 
FÖMAGANVAD esetén bélyeget a sértettől nem kell 

követelni, 1934/347. j . 6., — bűnjelt őrizetbe kell-e 
vejiní, 1932/147, — feljelentés, ha nyomozni kell, 
1934/294, — ra üldözendő bűncselekmények jegy-
zéldíöuyvecskében miért szerepelnek, 1930/1112, — 
esetében eljárás, 1929/743, — eljárás tanyákon, 
1929/105, — kell-e nyomozás, 1924/9. 4., 1924/6. 
4, 1927/173, 1927/358, — esetében rendőri ható
ság szerepe a csendőrséí' szempontjából, 1930/512, 
1931/676. 

FŐMAGANVADLÓ fogalma, 1929/609, — ha külterüle
ten lakik járásbírósághoz utasítható-e, 1933/711, 
•— szerepe a bűnvádi eljárásban, 1932/530. 

FŐPINCÉR ki lehet, 1929/1124. 
FŐTÁRGYALÁSON tanuként szereplő csendőr tudni

valói, 1929/1078, — a védő milyen kérdéseket in
tézhet a csendőrhöz, 1932/213. : 

FŐVÁROS környékén csendőrségi szolgálat, 1935/148. 
F Ö V Í : T É S J E csapatnak altiszti feljebbvaló előtt, 1932/ 761. j . 2. 
FRANCLA csendőrség, 1925/168, 1929/611, ~ csendőr

tiszti és altiszti iskola, 192t»'7ü:>, — rsendőrélet, 
1929/571. 

FROMMER pisztoly működési zavarai, 1925/425. 
FULLADÁS, 1925/224. 
FURFANG a bűnözésben, 1929/950. 
F U T B A L L M É K K Ö Z J É S H E Z kivezényelt járőr tennivalói. 1932/215. 
FUVAR kierőszakolása, 1927/172, — t nagysúlyú bűn

jelek beszállítására fel lehet-e fogadni, 1932/740. 
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FUVAROZÁS gépkocsival mikor szabad, 1931/891, - -
— teherautóval az ország egész területén űzhető-e, 
1928/690, — tehergépjárómüvel, 1933/762, — te
herkocsival engedély nélkül, 1928/495, — vállalat 
anyagi felelőssége, 1928/439. 

F Ü G G E L E J M S É R T É S , 1927/487. 
„FÜGGŐ HELYZET" és „biaalnn állás" magyarázata 

uzsoránál, 1933/354. 
FÜL ismertetése, 1929/246, — bajok, 1935/248. 
FÜRDŐHELYEKEN üzletek zárórája, 1935/510. 
FÜRDŐKBEN lehet-e vasárnap tisztogatási munkát vé

gezni, 1933/489. j . 6. 
FÜRDÖÜGYELETI szolgálatról, 1934/2, — a Balatou 

mellett, 1929/808. 
FÜST és köd (mesterséges) harcban és mögöttes 

országban, 1929/566. 
FÜSZERKERESKEDÉS és korcsima (vendéglő) egy 

helyiségben lehet-e, 1931/562, — liszt árusítása, 
1929/50, ~ milyen italmérési engedélyt kaphat, 
1931/592, — üdítő ital árusítása, 1935/411, — zár
órája, 1931/562, — zárórája, ha dohányt is áru
sít, 1932/118, — zárórája, ha dohánynemüt és 
élelmiszereket is árul, 1934/468. 

FŰTÉSI átalányt ki veszi fel az őrsön, 1932/683. j . 2. 

G 
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GABONA ellopása mezó'röl, 1935/20, — jelzálogról mit 
kel] tudni, 1931/733, ~ val kereskedés iparenge
dély nélkül, 1928/720. 

GALAMBOK elpusztítása, 1934/147, — károkozása, 
1929/543, — lelövése, ha kár t okoznak, 1930/990, 
— ra vadászás, 1929/IGO, — t lőni szabad-e, 
1929/1092. 

GALÉRIA alatt mit értünk, 1933/778. 
GALYFA lopása erdei kihágás, 1928/552. 
GAZDA a cseléd lakásában házkutatást tarthat-e, 

1931/14, — cselédje holmiját átkutathatja-e, 
1930/734, — nak kár t okozó cseléddel szemben mi
lyen jogai vannak, 1932/182. 

GAZDASÁGI cseléd holmiját sa, gazda átkutathatja-e. 
1930/734, — élet bűncselekményei, 1930/538, — 
intéző viszonya az uradalomhoz, 1926/757, — 
munka Szent István napján, 1928/970, — termény 
lopása szérűskertből, 1931/616, — termény és föld
től el nem választott termék között mi a különbség, 
1932/456, — traktor t ki vezethet, 1931/13. 

GAZDATISZT viszonya uradalomhoz, 1926/757, 1932/ 
183. 

GAZDALKODASVEZETő kötelességei, 1932/350, 1933/ 410. 
GÁTŐRÖK előjegyzése a jegyzékkönyvecskében 1930/ 

1113. 
GAZ — háború, 1927/689, 1931/745, — harc, 1929/126, 

— harc múltja, jelene, jövője, 1925/98, — ipari 
gázok ellen védekezés, 1932/50, ^ ok ismertetése 
katonai szempontból, 1931/386, — támadás, gáz
védelem, 1928/127, — védelem a harcoló csapat
nál, 1934/603. — védelme lovaknak, 1935/309, — 
védelme polgári lakosságnak, 1931/827, — védelmi 
kötelességei a csendőrségnek, 1933/348, — védelmi 

tllS 
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GÁZ 
szolgálat, 1932/572, — tvédelmi tevékenysége az 
őrsöknek, 1935/12. 

GÉPEKKEL együttműködése gyalogságnak támadásban, 
1928/944. 

GÉPÍRÁS azonosítása, 1932/309, — t hogyan kell ta
nulni, 1932/690. 

GÉPJÁKÓMÜ által állatok elgázolása, 1930/1124, — 
balesetek nyomozása, 1931/314, — balesetről, ha 
sebesülés nem történt, kell-e jelentést tenni, 
1931/13, — ellenőrzése, 1933/631, — jogtalan hasz
nálata miatt elővezetés, 1929/901, — és kerékpár 
lopások nyomozása, 1931/142, — közúti forgalmá
nak ellenőrzése, 1926/630, — műszaki hibájából 
eredő közlekedési kihágás esetén eljárás, 1934/20, 
és vezető ellenőrzésére részletes útmutatás, 1933/ 
758, — ha a csendőr felszólítására meg nem áll, mi 
az eljárás, 1930/1124, -— vezető igazolványt hogyan 
kell ellenőrizni, 1933/759. 

GÉPKOCSI — baleset nem közveszély 1931/390, — n 
csapatszálHtas, 1931/380, — nál fék elromlása nem 
ellenállhatatlan erő, 1932/709, — helyszínelő gép
kocsi, 1929/1110, — kihágás esetén őrizetbe 
veendő-e, 192í^/684, — megdobálása mit képez, 
1934/440, — k, motorkerékpárok számozása hor 
gyan történik, 1931/761. j . 8., — sebességét mi
ből lehet megállapítani, 1931/13, — val iparszerűen 
fuvarozni mikor lehet, 1931/891, — val nyúl el
gázolása, 1930/703, -— ra, mely a forgalomban 
nem vesz részt, kell-e rendszámtábla, 1931/14, — 
torlasz állítása országíitra, 1930/791. 

GÉPKOCSIVEZETŐ által baromfi elgázolása, 1928/957. 
— ha csendőrnek nekihajt, mit követ el, 1931/649, 
— felelőssége az elgázolt gondatlansága esetén 
1926/830, —- kkel szemben csendőr magatartása. 
1932/85. 

GÉPPUSKA fejlődése a világháború óta, 1933/9, — is
mertetése és harca, 1926/373, — ás kocsizó század 
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GÉPPUSKA 

ismertetése, 1929/893, — Hagy ürnxéretű gép
puskákról, 1928/456. 

GIDANAK meddig nevezik az özborjut, 1930/475. 
GILISZTÁK a bélben, 1931/809. 
GOLYÓSZÓRÓ fejlődése a világháború óta, 1933/9, — 

31. M. ismertetése, 1933/441, — a közbiztonsági 
szolgálatban, 1927/80. 

GOLYVA, 1935/313. 
GOMB csendőrségnél kit milyen illet meg, 1931/890. 
GOMBA-mérírezés, 1930/1095, — mérgezésnél gombit 

mint bűnjelet hogyan csomagoljuk, 1933/698, — 
tenyésztés közgazdálkodások által, 1927/61. 

GONDATLAN elgázolás — könnyű testi sértés, 
1927/209, — sága sértettnek elgázolásnál, 1926/ 
830, — Ságból okozott emberölés, 1926/612, ---
ság, ha sértett is gondatlan volt, 1927/583, — ság-
ból testi sértés, 192B/632, 1929/544. 

GONDOLKODÁS munkája a nyomozásban, 1931/720. 
GONDOZÁSA szolgálati lovaknak, 1931/634. 
GONOSZTEVŐ alatt kit kell érteni, 1935/380. 
GOROMBASKODÓKKAL mit tegyen a csendőr, 1931/ 

657. 
GÖDÖLLŐI csendőr kutyatelep, 1925/378, — közlemé

nyei, 1926/135. 
GÖRBE TÜKÖR, 1933/207. 
GÖZKAZÁNKOBBANAS esetén eljárás, 1931/811. 
GÜTAüTÉS-nél első segélynyújtás, 1932/246, — ér

elmeszesedés, 1930/482. 
GÜMÖKÓR, 1930/678. 
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Gy 
GYAKORLAT a tudás kiegészítője, 1932/43. 
GYAKORLATI oktatás, 1928/58, 1933/594, — okta

tása a járörtársnak, 1933/346, — oktatása a 
vadásztörvényjiek, 1933/729, — Szabályzat (gya
logsági ), 1926/2, — Szabályzat oktatása az 
örsököii. 1931/412. 

GYALOGJÁRÓ fel nem hintése, ha sikos, 1932/213, ~-
ra árut kirakni szabad-e, 1929/477. 

GYALOGSÁG együttműködése gépekkel támadásban, 
1928/944, — korszerű felfegyverzése, 1929/234, 
•— műszaki kiképzése, 1929/472, — támadásban 
hogyan megy előre, 1935/182, — tűzharca, 1931/8. 

GYALOGSÁGI ágyú fejlődése a világháború óta, 
1933/10. — figyelöszoi^álat, 1927/304, — Gyakor
lati Szabályzat, 1926/2, — Gyakorlati Szabályzat 
oktatása az őrsökön, 1931/412. 

GYALOGTiSZTl kard leírása, 1930/999, j . 1. 
GYANÜBA fogás ne legyen elhamarkodott, 1929/49. 
GYANCJEL alatt mit értünk, 1935/67. — ek és vizs

gálatuk, 1931/722. 
GYANÚS — dolog megszerzése, 1927/256, — egyén ellen

őrzése végett éjjel szabad-e a lakásába behalolni, 
1934/147, — egyén-e, aki erdei kihágás miatt két
szer büntetve volt. 1930/584, •— egyének előjegy
zése a jegyzékkönyvecskében, 1930/1114, — egyé
nek nyilvántartása, 1929/76, — egyének, szokásos 
bűntettesek és rendőri felügyelet alatt állók ellen
őrzése. 1930/1072, — ..gyanús eszközök birtokában 
találni" mit jelent, 1931/529, — „gyanús körülmé
nyek között" magyarázata, 1928/803, — sá mikor 
válik valaki a csendőr előtt. 1930/416, — személyt 
mezőőr elővezethet-e, 1929/655, — tárgy megszer
zése és orgazdaság 1927/728. 

GYANÚSÍTOTT címszó alá mit kell felvenni, 1927/80, 
1931/577, — átadása Szút. 541/c. esetében, 
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1930/63, — átadásának vagy továbbadásának sza
bályai^ 1930/375, — beismerése mint bizonyíték, 
1931/254, — bizalmi egyént hozhat-e magával a 
kikérdezéshez, 1932/550, — bizonyíték nélkül őri
zetben tartható-e, 1935/349, — csendőrt feljelent-
hetí-e eredménytelen nyomozás miatt, 1928/130, 
— életkorának szerepe nyomozásnál, 1930/875, — ̂  
hamis i^allomást tehet, 1926/648, — hozzátartozó
já t orgazdaság miatt felelősségre lehet-e vonni, 
1935/411, — hozzátartozóinál levelek örizetbe-
vétele, 1935/586, — at járásbíróságnak mikor le
het átadni, 1930/89, — kikérdezése, 1930/353, 
1931/45, 1931/178, 1935/524, ~ kikérése az 
ügyészségtó'I nyomozás céljából, 1933/319, — kö
teles-e járőr hívására a községházán megjelenni 
1932/549, 1935/540, — külföldre szökött, vagy tá
vozott, hogyan kérdezhető ki, 1932/148, — meg
szokásé mikor tekinthető komolynak, 1934/275, —• 
megszokásé pénzbüntetéssel büntetendő vétség ese
tén, 1929/901, — megszökési szándékának be nem 
jelentése bűnpártolás-e, 1929/506, — nál bűncse
lekményből származó tárgy van; lehet-e ez alapon 
nála házkutatást tartani, 1931/445, — orvosi meg-
vizsgáltatása, 1928/131, 1934/603, — személyének 
megállapítására adatgyűjtés, 1934/166, 1934/19S. 
— személyével kapcsolatos jogi lehetőségek a 
csendőr eljárását nem befolyásolják, 1931/562, — 
tagadni jogosult, 1928/270, — társaságában a 
csendőr ne fényképeztesse le magát, 1930/420, — 
ton kívül más is elfogadható-e, Szút. 312/3. eseté
ben, 1935/212, — tói a járőr próbaírást vehet-e, 
1932/608, — vagyoni viszonyait a feljelentésben 
hogyan kell tárgyalni, 192P/700, 1932/214, — val
lomásra kényszerjtése, 1926/564, — at lefényké
pezni szabad-e, 1932/675, — at megidézni és -elő-
vezettetni csendőr kérésére községi elöljáróság jo
gosult-e, 1933/745, 1935/540. 

CTAMSAG minősítő körülmény-e, 1928/467. 
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GYAE-i munkarend betartása, 1934/275, — iparban 
foglalkoztatott nők, fiatalkorúak és gyermekek fog
lalkoztatását csendőr ellenőrizheti-e, 1932/148, — 
telepeltet hogy kell ellenőrizni, 1934/720. 

GYÁVASÁG — bátorság. 1933/65. 
GYERMEK — adósságáért szülő felelős-e, 1930/990, - -

által elkövetett bűncselekmény esetén eljárás. 
1931/127, 1931/358, — által okozott tűzvész ese
tén felelősség, 1931/48, — cselekményéért szülő fele
lőssége, 1926/723, 1931/48. 1932/423, 1933/675, 
1934/242, — en testi sértés szülő által 1926/758, — 
felügyelet nélkül hagyása, 1932/55, — iskolától 
visszatartása, 1926/467, — ek közötti becsületsér
tés bűnvádi eljárás tárgya lehet-e, 1929/1127, — 
nevelésről, 1934/596, — nél első segély, ha szilárd 
tárgyat nyelt, 1932/247, —. és nő milyen büntető
jogi védelemben részesül, 1930/931, — ölésről, 
1926/686, 1935/465, — paralizis, 1931/806, — ek 
tanuk gyanánt kikérdezhetők-e, 1931/269, - ^ tar
tási kötelezettsége csendőrnek, 1929/700, 1934/364, 
— - törvényesítésnél eljárás, 1934/93. j . 6, — tör
vénytelen, 1926/686, — ek vasúti igazolványa nyári 
hónapokra, 1930/614. 

GYERTYA ellopása temetőből, 1931/127. 
GYILKOSSÁG — halott emberen nem követhető el, 

1927/435, 1929/476, — kísérlete, 1926/144, 
1926/219, — öngyilkosság esetén összekötözés, 
1925/350, — palástolása végett gyújtogatás, 
1929/1091. 

GYÓGYÍTÁSSAL foglalkozása fogtechnikusnak tiltott 
mesterség-e, 1931/329. 

GYŐGYSZER-ből, ha mérget tartalmaz, nagyobb 
adag egyszerre nem adható ki, 1930/392, •— eket 
milyeneket lehet elszámolni, 1935/59. j . 2, 1935/91. 
b. 2, — késedelmes elkészítése gyóg^^szerész által 
1928/213, — költségeket hogyan kell elszámolni; 
1934/417. j . 7. 

GYÓGYSZERÉSZ piperecikket készíthet és árusíthat-e, 
1935/510. 
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GYOMOR, 1929/311, — bajok, 1931/98, — hurut lónál, 
1932/280. 

GYORSLÖVÉS, kapáslövés 1927/229. 
GYUFA (foszforral készült) őrizetbevétele, 1929/356. 
GYÜFARAJZ testhelyzetek ábrázolására, 1931/587. 
GYUJTÓBOMBÁKRÖL, 1935/346. 
GYÚJTOGATÁS és biztosítási csalás halmazata, 1935/ 

411, — gyilkosság palástolása végett, 1929/1091. 
GYÚLÉKONY anyagot mint bűnjelet hogyan csomagol

juk, 1933/698, — anyagot szállító járóművek meg-
vüágítása, 1934/536. 

GYÜJTÉS-ekről, 1928/646, — apácáknak szabad-e, 
1934/147, — re a testület kebelén belül honnan 
kell engedélyt kérni, 1931/845. b. 1, — gyüjtöívvel 
koldulásszerűen szabad-e, 1930/791. 

GYÜLEKEZÉSI jog és ellenőrzés, 1926/592. 
GYÜMÖLCS lopása faiskolából, 1932/86. 
GYÜMÖLCSFA kivágása kertből, 1929/504, — t törpét 

ültessünk, 1929/928. 
GYÜMÖLCSÖS létesítésére állami kölcsön kérelmezése, 

1934/93. b. 8. 
GYÜRÜDOBAS, 1926/301. 
GYÜSZÜJÁTÉK (vásári csalás), 1928/381, 
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HADIÉVEK-et hogyan kell számítani, 1929/757, — 

nek melyik évek számítanak és kinek, 1933/53. 
HADIKÖLCSÖN — címletek utólagos megszerzése, 

1928/137. b. 5., — segélyt hogyan kell kérelmezni, 
1932/747. j . 4. 

HADSEREG tekintélye, 1927/722. 
HADSEREGSZERVEZÉS alapelvei, 1931/661. 
HADTÖRTÉNELMI Levéltárnál kitüntetések utólagos 

igazolását hogyan kell kérni, 1925/45. 
HADVISELÉS érdekei ellen bűncselekmények kivételes 

ületékessége, 1933/676. 
HAJDÚK (községiek) bizalmi egyénékül alkalmaz-

hatók-e, 1931/270. 
HAJLAM a bűnözésre, 1929/422. 
HAJÓN a járőr, ha bűncselekményt észlel, felléphet-e, 

1934/440. 
HAJSZÁL jelentősége a nyomozásnál^ 1931/848, — at 

mint bűnjelet hogyan kell csomagolni^ 1933/697. 
HAJTŐ által vadnak eltulajdonítása, 1930/376, — rá

léphet-e idegen vadászterületre, 1931/184. 
HAJTÓVADÁSZAT — alatt mit kell érteni, 1934/21, — 

mikor tekinthető hivatalosnak, 1928/690, — vadá
szati tilalom idején tartható-e, 1928/131. 

HALASZTÁS szabadságvesztés büntetés megkezdésére, 
1931/298. 

HALMAZAT kérdése nyomozásnál figyelmen kívül ha
gyandó, 1932/25, — OS bűncselekmények feljelen
tése, 1931/30, 1931/269, 1935/315, — ot hogyan 
kell a tevékenységi kimutatásba bevezetni, 1935/ 
315. 

HALASTÓBAN halászáshoz halászjegy kell-e, 1928/663, 
1931/417. 

HALÁLLAL stb. büntetendő cselekmény részesét, meg-
kísérlőjét el kell-e fogni, 1928/409. 

HAL élelmiszer, 1935/213. 
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HALASZ-ati eszközökkel megjelenés vizek mellett, 
1926/467, '— ás engedély nélkül zárt vízben, 
1931/417, — áshoz zár t vízben halász jegy kell-e, 
1928/663, — jegy halastóban halászáshoz, 1928/ 
663, — minden módon halászásra jogosít-e, 
1930/119, — naptárnak jegyzékkönyvecskében mi a 
haszna, 1930/1110, — jeggyel bírók eló'jegyzése a 
jegyzékkönyvecskében, 1930/1113, — jegy nélküli 
halászás esetén halat őrizetbe kell-e venni, 1932/608, 
— jegy. vadászjegy között különbség, 1934/536, — 
ni éjjel nem tilos, 1929/434, 1930/487. j . 6., — ni 
minden módon szabad-e ugyanazzal a haiászjegy-
gyel, 1930/119, — ni vasárnap szabad-e, 1927/474, 
— törvényt hogyan oktassuk, 1927/390, 1930/1062. 

HALSZÁLKA fennakadása esetén első segély, 1932/247. 
HALLASKÓL, 1929/246. 
HALDOKLÓ vallomásáról a csendőr szükségből fel

vehet-e jegyzőkönyvet, 1931/472. 
HALOTT emberen gyilkosság nem követhető el, 1927/ 

435, 1929/476, — kém kötelességei 1929/883, — 
szállítás szabályai, 1932/94, b. 4. 

HAMIS — bejelentés munkásbiztosítónál, 1927/100, — 
esküre vonatkozó babonák, 1928/176, — feljelentés 
csendőrség előtt, 1926/218, 1926/686, 1928/409, 
1928/1002, 1929/275, 1931/184, — feljelentő ellen 
el lehet-e járni, 1931/864, — iratok alapján fogoly-
szöktetés, 1927/436, — kártyajátékkal csalás. 
1927/604, — kártyázás ittas emberrel, 1928/102, — 
megjelölése árunak, 1927/291, — név használata 
igazolásnál, 1927/114, — okiratok igazolványok 
stb. használata, 1926/490, — pénz bűnjelekkel mit 
kell csinálni, 1932/788. b. 3., — pénz csalárd hasz
nálata, 1926/254, — tanúskodás csendőr előtt mit 
képez, 1927/320, 1933/448, — tanuzás eskü nélkül 
üldözhető-e, 1928/664, 1930/613, — tanuzásra rá
bírás esetén elfogás, 1930/962, — tanuzásra rá
bírás orgazdával szemben, 1929/901, — tanuzás 
tettese miért nem veszélyes gonosztevő, 1929/544, 
—• tanuzásra ügyvéd adhat-e tanácsot, 1928/689, 
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HAMIS 
— vallomása gyanúsítottnak, 1926/648, — vallo
másra bírás esetén elfogás, 1929/900, — vád és 
rágalmazás, 1928/829, — vád csendőrség előtt el
követhető-e, 1928/829, 1928/1002, 1932/147, — 
vád elévült bűncselekmény miatt, 1926/290. 

H A M I S Í T Á S A élelmiszereknek, 1935/469, — írásnak, 
1931/602, — köz- és magán-okiratnak, 1928/862, 
— táncvigalmi engedélynek^ 1926/218. 

HAMISÍTOTT élelmiszert vétség vagy bűntet t esetén 
hova kell beszolgáltatni, 1931/499, — írások meg
vizsgálása, 1931/630, — mezőgazdasági termények 
őrizetbevétele, 1929/356. 

HANGSZEREN játs^zás lakásban, 1929/75. 
HARC-ban parancsadás, 1935/538, — előőrs és tá

bori Örs szolgálat, 1935/19, — járőr feladata, 
1934/535, — eszközök fejlődése a világháború óta, 
1933/6, — gázok ismertetése, 1931/386, -^ kikép
zés az őrsökön, 1931/412, 1934/263, — kocsikról, 
1925/266, — kocsi-akadály létesítése, 1935/280, — 
kocsik ellen védekezés, 1928/147, — kocsik fejlő
dése a háború óta, 1933/42, — kocsik rendeltetése 
és harca, 1935/210. 

HARCÁSZAT (közbiztonsági) alapelvei, 1930/806, — 
és technika, 1926/95, — i alkalmazása repülőgép
típusoknak, 1926/514, — i elvek gyakorlatának fej
lődése, 1930/298, — i figyelőszolgálat, 1927/304, 
i jelentősége a mesterséges ködnek és füstnek, 
1929/566, — i karhatalmi kiképzés, 1926/478. 

HARANGOZAS egyházi szertartás-e, 1929/1064, 
HARMADIK internacionálé szervezete, 1927/380. 
HARMINCHAT óra alatt járőr köteles-e bevonulni Szút. 

266. esetében, 1928/355. 
HARMINCÖTÉVI hű szolgálatokért díszérem szabályai, 

1929/869. 
HAS- és mellsérüléseknél első segélynyújtás, 1932/180. 
HASZNÁLATA hitelesítetlen mértéknek, 1927/256, — 

közös ingatlannak, 1931/96. 

HASZONBÉRLŐ által elkövetett bűncselekmény magán-
inditványos-e, 1929/868. 

HASZONKÖLCSÖN — be vett dolog vissza nem adása, 
1932/549, — szerződés fogalma, 1929/544. 

HASZNOS madaraink védelme, 1930/718. 1931/756. 
HATÁR — folyókról, 1927/671, — on túli idegen állam

beli Örs felkérhető-e nyomozásra, 1931/648, — on 
túl történő dologba nem szabad beleavatkozni, 
1933/153, — széli szolgálata a csendőrségnek, 
1934/45, — szolgálatunk, 1932/331, — t jogtalanul 
átlépő egyén elfogható-e, 1930/119, — t jogtalanul 
átlépőket miért kell a határörségtől átvenni, 
1935/51, — védelem előkészítése jövő háborújára, 
1932/500, — vidékeken csempészet, 1929/214. 

HATÁRÁTLÉPÉS (jogosulatlan) esetén eljárás, 1926/ 
51. j . 5, — miatt elfogott egyénekkel eljárás, 
1931/498. 

HATÁKBIRTOKON (külföldön) elkövetett mezőrendőri 
kihágás üldözhető-e, 1928/213. 

HATÁRIDŐ és határnap különbsége, 1929/1032, — a 
bűnvádi eljárásban mikor hosszabbítható meg, 
1929/1032. 

HATÁRNAP és határidő különbsége, 1929/1032. 
HATÁRŐRSÉG — ismertetése, 1932/335, — által ^ el

fogott egyének továbbítása a csendőrség által, 
1931/498, 1934/124. b. 5, — mikor veheti igénybe 
a csendőrséget elfogottak továbbkísérésére, 1934/ 
124. b. 5, — tői miért kell a jogtalan határátlépő
ket és csempészeten érteket átvenni, 1935/51. 

HATÁROZATLAN tar tamú szabadságvesztés indokolása, 
1928/89. 

HATÁSKÖR és ületékesség polgári peres ügyben, 1935/ 
411, — e a; rendőrségnek, 1928/389. j . 1. 

HATÓSÁG alatt általában mit értünk, 1932/317, — és 
bíróság hatáskörébe tartozó bűnhalmazatok fel
jelentése, 1931/30, büntetőjogi védelme, 1926/ 
168, —- (közeg) elleni erőszak mikor bűn
tett, 1934/374, — előtt folyó kihágási eljá
rás bűnvádi eljárás-e, 1930/823, — feljelen

t sd . 
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HATÓSÁG 
test visszavárólag nem adhat ki az Örsnek, 
1931/416, — félrevezetése,, 1926/218, 1926/686, 
1928/409, 1929/275, — félrevezetése koholt fel
jelentéssel, 1931/184, 1931/864, — gal szemben 
csendőrség magatartása, 1931/225, — képviselő
jének törvénytelen magatar tása népgyűlésen, 
1932/118, — nak csendőrség nincs, alárendelve, 
1930/673, — elleni kihágásokról, 1927/114, — ok-
kai hogyan kell érintkezni, 1934/288, — ot csendőr 
politikai gyűlésen nem képviselheti, 1931/704. 

HATÓSÁGI intézkedést igénylő ügyekben csendőr mikor 
intézkedhetik, 1932/319, — jogai község elöljáró
ságnak mint rendőri hatóságnak, 1933/745, — 
jelleg színlelésével fogolyszöktetés, 1927/436, — 
jelleg színlelésének esete, 1928/467, — kiküldött 
alatt kit kell érteni, 1929/793, — közeg mivolta a 
csendőrnek, 1925/446, — közeg-e az éjjeli őr, 
1932/148, — közeg-e a leventeoktató, 1932/781, --
közeg-e a vadőr, 1928/936, — közegi minőségében 
a csendőrt milyen törvényes védelem illeti, 1932/ 
318, — közeg elleni erőszak, 1926/579, — közeg el
leni erőszaknál ,,erőszak'* és ,,veszélyes fenyege
tés" fogalma, 1930/512, — közeg elleni erőszaknál 
felfegyverkezés fogalma, 1926/579, — közeg elleni 
erőszak mikor bűntett, 1931/358, 1931/529, — 
közeg elleni erőszak szolgálaton kívül levő csendőr 
ellen elkövethető-e, 1930/63, — személy elleni 
bosszú fogalma, 1929/160, — személy vagy közeg 
megsértése, 1927/114. 

HAVI részletben törlesztendő követelés esetén mennyi a 
polgári per tárgyának értéke, 19?0/182. 

HAVONKINT való áttekintése a szolgálati faladatok
nak. 1931/922. 

HAZAÁRULÁS büntetőjogi fogalma, 1926/325, — szi
gorúbb büntetése, 1934/390, — i bűncselekmények 
új szabályozásának indokai, 1933/658. 

HAZAFIAS indokú bűncselekmények, 1926/76. 
HAZAFIASSÁG, 1926/60, — liberalizmus, 1926/200. 
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HAZASZERETETRŐL, 1928/156. 
HAZÁRD kártyajáték alatt mit értünk, 1926/332. b. 3. 
HAZUDNIA gyanúsítottnak szabad-e, 1926/648. 
HÁBORÚ — béke, 1926/732, — ban közbiztonsági szol

gálat, 1925/82, — ra előkészítése határvédelemnek, 
1932/500, — a jövőben. 1929/810. 

HÁBORÜS emlékéremről tudnivalók, 1932/490, 1934/250 
j . 2, 1934/480. b. 6, 1934/734. b. 5. 

HÁLYOGOK a szemen, 1933/180 
HÁROMNYOMÁSOS gazdálkodásnak mi a lényege 

1934/251. j . 1. 
HÁTBÖRÖNDÖT vezénylés esetén mikor kell elvinni, 

1934/124. b. 4. 
HÁTORSZÁG belrendjének fontossága háborúban, 

1925/82. 
HÁZALÁS borral, 1929/337, — szeszes itallal, 1931/834, 

— i engedély nélkül házalókat miért kell elfogni. 
1935/183, — ról mit kell tudni Szút. 312/13, — aí 
kapcsolatban, 1930/415, — hat-e külföldig 1927/99, 
hat-e üzlethelyiséggel bíró kereskedő, 1929/307, — 
ni péksüteménnyel szabad-e, 1928/691. 

HÁZASSÁG törvényesen mikor szünhetik meg, 1931/304, 
— i ígérettel csalás, 1931/303, — i óvadéktőkét 
csendőrnek nem kell biztosítania, 1930/455. b. 1., 
— kötés megszállott területen, 1934/251, b. 2, — 
kötésre senki sem kényszeríthető, 1933/579, — on 
kívül született gyermek, 1926/686, — on kívül szü
letett gyermek fogalma, 1930/613, — törés esetén 
magánindítvány, 1928/21, — válsága, 1929/89. 

HÁZASTÁRS kiválasztása, 1927/672, — ak között bán
talmazás, 1927/209, — ak között sikkasztás, 1926/ 
795, — ak között súlyos testi sértés üldözése, 
1928/662. 

HÁZADÓCSALÁS, 1929/177. 
HÁZAT építeni szakképzettség nélkül szabad-e, 1928/987. 
, , H Á Z Z A L vagy helyiséggel rendelkező" alatt kit kell ér- . 

teni, 1929/998, — e a gazda a cselédje lakását ille
tően, 1931/528. 

H Á Z É P Í T É S R E csendőr kölcsönt kaphat-e, 1928/158. 

î iín •! mmr^m^^t 
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HAZI-állatok elgázolása gépjáróművek által, 1930/ 
1124, — bál magánháznál, 1932/182, — fegyelem 
joga, 1926/758, — galambra vadászás, 1929/1092, 
— gyógyszerek és kuruzslás, 1929/973. 

HAZÜVGATLAN közös használata, 1931/96. 
HAZIVARRÓNÖ az ipartörvény rendelkezése alá tarto

zik-e, 1930/25. 
HAZKÖZÖSSÉG fogalmához, 1929/998, 1931/126. 
HÁZKUTATÁS alkalmával személymotozás is tartható-e, 

1929/306, — bízahni egyének nélkül, 1931/13, — 
házzal vagy helyiséggel rendelkező kívánságára 
mikor fordulhat elő, 1931/357, 1934/348. b. 5., — 
lőfegyver őrizetbevétele végett, 1934/147, — meg
szökött elővezetett elökerítésére, 1929/583, — me-
zorendöri és jövedéki kihágás esetén, 1929/307, — 
és őrizetbevétel között különbséget kell tenni, 
1932/708, — és személymotozáshoz gyakorlati 
útmutatás, 1929/1014, 1934/531, — szempontjából 
a gazda a cseléd lakásával rendelkezőnek tekin
tendő-e, 1931/528, — szempontjából ki a „házzal 
vagy helyiséggel rendelkező", 1929/998, — Szut.-
ban felsorolt eseteken kívül mikor lehet szükséges, 
1928/410, — szükség esetén bizalmi egyén nélkül 
tartható-e, 1929/307, •— hoz felhívásra mikor van 
szükség, 1928/410, — i joga a csendőrnek miért 
van korlátozva, 1930/703, — i joga a pénzügy-
óriiégnek, 1926/294. b. 5., — nál hol keressünk, 
1931/436, —• nál vendégek is megmotozhatók-e, 
J 929/307, — ra vonatkozó pontok értelmi össze
függése a Szut.-ban, 1928/355, — t gazda a cseléd-
jené! végezhet-e, 1930/734, 1931/14, — t hogyan 
kell végezni, 1931/226, — t lehet-e azért tartani, 
mert gyanúsítottnál bűncselekményből származó 
tárgy volt, 1931/445, — nál iratok, levelek, nyom
tatványok őrizetbevétele, 1935/586. 

HÁZTARTÁSI tanfolyamok hol vannak, 1932/785. j . 3. 
HÁZTULAJDONOS által lakó önkényes kilakoltatása, 

1926/398, — visszatartási joga, 1926/254, — zálog
joga a lakbér erejéig, 1930/153, 1934/51, 

73 

HAZVÉTEL esetén illetékkötelezettség, 1930/963. 
H F ; ( 4 1 K Ö Z S É G területén vadászati jog gyakorlása, 

1932/781. 
flEGYÖK nem közhivatalnok, 1932/609. 
HELYBEN elővezetés, 1929/544. 
HELYESBÍTENI szolgálati könyveket, közlönyöket ho

gyan kell. 1932/87. 
HELYESBÍTŐ rendeletei a Szolgálati Utasításnak. 

1931/711. b. 1. 
HELYETTESÍTÉSE nős csendőrnek napos szolgálatban, 

1929/159. 
HELYI őrjáratok bevezetése a szolgálati lapba, 1928/ 

354, — rendészeti ügyekről, 1927/451, — rendé
szet tennivalói, 1928/450, — rendészeti tevékeny
sége a csendőrnek, 1929/218, — és személyi isme
ret, 1924/8, 1., — és személyi ismeretszerzés gya
korlata, 1927/160, — szolgálatba járőrtáskát és 
szuronyhüvelyt kell-e vinni, 1929/408, — szolgá
latok bevezetése a íszolgálati lapba, 1928/354, — 
szolgálatot külközségekben is lehet teljesíteni, 
1934/384. b. 3. 

HELYPÉNZSZEDÉSNÉL vásáron járőr segélyt nyujt-
hat-e, 1931/528. 

HELYSÉGHARC, 1924/7—1. 
H E L Y S Z Í N — címszó alá mit kell felvenni, 1931/576, — 

betöréses lopás esetén, 1929/1046, — bányában, 
1935/325, b. 1., — ről ' fényképfelvételt hogyan 
készítsünk, 1932/446, 1935/198, 1935/230, — nelö 
gépkocsi ismertetése, 1929/1110, 1932/412, — nelő 
járőr táska felszerelése, 1933/2, — közlekedési bal
eseteknél, 1934/130, — lőfegyver és lőszer meg
vizsgálása, 1932/199, — megérkezésnél legelső 
tennivaló, 1933/235, — megfigyelése, 1930/927, — 
megörökítése, 1932/411, — nyomozók (helyszíne
lők) igénylése, igénybevétele, működése, 1931/402, 
1932/374, — rajzot hogyan kell készíteni, 1931/ 
'585, 1935/175, — i szemlét hogyan kell tartani, 
1924/2. 1., 1926/483, 1928/758, 1933/230, — 
szemle tuzesetnéJ, 1929/914, 1930/430, - - wjjnyo-
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HELYSZÍN 
mok helyes felvétele, 1928/379, 1930/462, — vér-
nvomok felkutatása és rögzítése, 1930/1006. 

H E L Y S Z Í N I bírságolásról, 1935/458. 
HELYZETMEGÍTÉLÉS karhatalmi szolgálatban, 1930/ 

978. 
HENTES-árut újságpapírba szabad-e csomagolni, 

1929/968, — részére vágóállatot iparigazolvány 
nélkül összevásárolni szabad-e, 1932/86, — üzlet 
zárórájas 1935/540. 

HEKESÓMÉRGEZÉS, 1930/1092. 
HERÉLNI sertést kinek szabad, 1930/1073. 
HETWASÁKON helypénzszedésnél járőr segélyt nyujt-

hat-e, 1931/528. 
HÉVÍZRŐL és Balatonfüredrőli tájékoztató, 1935/206. 
„HEXENSCHTJSS", 1931/862. 
HIBAHAROMSZÖGELÉS az őrsökön, 1930/574. 
HIBÁK leplezése állatvásárokon, 1932/104. 
HIGANYMÉRGEZÉS, 1930/171. 
HIMNUSZ milyen alkalommal éneltelhetó; 1928/299, — 

éneklése alkalmával kalap le nem vevése, 1927/24, 
1931/269, — iilvemaradás, 1932/456. 

HIPNÓZIS és bűncselekmény, 1927/349. 
HIRDETÉSE fogamzást meggátló szemek, 1926/723. 
H Í R E K (rágalmazóak) terjesztése a csendörségről, 

1925/245, 1925/255, — sajtóbejelentésének fontos
sága, 1930/403. 

H Í R E S Z T E L É S csendörségről, 1928/76, — nőről, hogy 
nemi beteg, 1929/836, — a pénz értékvesztéséről, 
1926/360. 

HÍRKÖZPONT ismertetése, 1932/667. 
HÍRLAPÁRUSÍTAS pályaudvarokon, 1928/1019. 
HÍRLAPOK és a csendőrség, 1932/667, — folyóiratok 

stb. őrizetbevétele, 1930/759. 
HISZEKEGY (magyar) éneklése alat t ülvemaradás, 

1932/456. 
HITELESÍTETLEN mérleg és űrmérték használata, 

1927/246, — mázsamérleg használata, 1928/926, 
— mértékek örizetbevétele, 1934/565, 
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HITELEZÉS (korcsmai), 1929/1122. — e szeszes 
italoknaJí, 1933/417, — ért kiskorúnak szülei nem 
felelősek, 1929/1032, — i csalás sértettje, 1928/ 
158, — í csalásnak látszó eset mikor tartozhatik 
polgári peres útra, 1935/432, 

HITELRONTÁS fogalmához, 1934/308. 
HIVATALrból üldözése családi bűncselekményeknek, 

1926/758, — ból csalás mikor üldözhető, 1927/245, 
— i sikkasztás, 1926/757, !•— i titok megszegésének 
esete, 1927/657, — i titok védelme a büntetőjog
ban, 1935/586, — os helyiségben a csendőr csak 
alapos indokból lépjen fel, 1931/49, — os közszol-
/gálati célokat szolgáló tárgyak \alatt mit értünk, 
1929/1127, — nak hajtóvadászat mikor tekinthető, 
1928/690, — os jelleg színlelésével fogolyszökte-
tés, 1927/436, — os pecsétnyomó készíttetése bűn-
cselekmény-a, 1927/582, — os pénz gondatlan ke
zelése, 1926/757. 

HIVATALVESZTÉS életfogytig tar tó fegyházbüntetés 
esetén, 1929/241, — re és politikai jogainak fel
függesztésére ítélt egyén választhat-e, 1932/456. 

HIVATÁS jogszerű gyakorlása és jogi védelem, 1926/ 
168, — i titok védelme a büntetőjogban, 1935/586. 

HIVATÁSOS és alkalmi bűntettesekről, 1929/926. 
HIVATÁSUNK ismerete, 1933/766. 
HÍZÁS — fogyás, 1930/282. 
HONVÉD — állomásparancsnokságon jelentkezés, 1931/ 

891, — egyén elöljáró parancsnoksága útján ki
kérdezhető-e, 1931/95, — kórházban hozzátartozók 
í'ogkezclése, 1929/132, ^ ség és csendőrség között 
bajtársiasság, 1932/576, — hez csendörségtől át
lépés, 1927/734. j . 4, — ségi feljebbvalók közbiz
tonsági parancsot nem adhatnak, 1929/306, — 
tiszt közhivatalnok, 1926/579. 

HONVÉDELEM gondolatának terjesztése a lakosság 
között, 1928/314. 

HOGYAN tanuljunk, 1927/94, és tanítsunk, 1927/200. 
HOLT Tisza-ág zárt víz-e, 1932/550. 
HOLTTEST lásd: Hulla alatt. 

i I 
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HOMOK jogtalan bányászása, 1931/445. 
HONOSÍTÁSI ügyének a belügyminisztérmmban min

denki személyesen utánajárhat, 1931/423. b. 1. 
HONTALANOK Nansen útlevele, 1935/20. 
HORDÓJELZÉS — hamis, 1927/291. 
HORGÁSZÁS engedély nélkül, 1927/515. b. 1, — felsze

relést őrizetbe kell-e venni, 1932/609. 
HOVA kell a feljelentéseket megtenni, 1926/219. 
HOZZÁTARTOZÓK fogkezelése honvédkórházban, 1929/ 

132, — ja sérelmére elkövetett bűncselekményt a 
csendőr ne nyomozzon, 1934/505, — t orgazdaság 
miatt fel lehet-e jelenteni, 1935/411. 

HOZOMÁNYA csendőr arájának, 1933/575. 
HŐSÖK napja, 1925/176. 
HULLA-e a méhmagzat, 1931/184, — án levő tárgy Í^I-

lopása, 1927/245, — helyzetét hogyan lehet egy
szerűen lerajzolni, 1931/587, — kiásása, 1930/823, 
— kihantolásának (exhumálás) értékéről, 1935/ 
370, — (ismeretlen) kilétének megállapítása, 1933/ 
334, — részeket hogy kell csomagolni, 1933/696, 
— részekre széngázraérgezésnél csomagolás esetén 
nem szabad alkoholt önteni, 1933/698, — ról lopás, 
1929/75, — ról gyűrű ellopása, 1927/66, — ruhá
zatát á t kell vizsgálni, 1932/282, •— szállítás sza
bályai, 1932/94. b. 4, — szállításánál hogyan kell 
értelmezni a ,,legközelebbi" községet, 1932/284, — 
személyazonosságának megállapítása, 1930/230, — 
találása esetén eljárás, 1929/882, — találása ese
tén eljárás, ha nincs bűncselekmény, 1931/863, — 
találásáról jelentés öngyilkosság esetén, 1929/368, 
— találása esetén ügyészségnek mikor kell jelen
tést tenni, 1930/216, — testhelyzetét hogyan lehet 
egyszerűen lerajzolni, 1931/587, — val eljárás, ha 
vízből fogták ki, 1927/528. 

HUROKKAL kertben vadat fogni szabad-e, 1929/477. 
HÜS újságpapírba nem csomagolható, 1929/968. 
HtSFOGYASZTÁSI adó alá esik-e a kimért vadhús, 

1934/212, — i adót a csendőrség fizet-e, 1932/588. 

HüSFOGYASZTASI 
b. 2, — és húsforgalmi adó fizetése őrsökön, 1932/ 
682. b. 2. 

HtSMÉRGEZÉS, 1930/1096. 
HŰS VIZSGÁLATOT húsvizsgáló személyesen köteles 

teljesíteni, 1932/549. 
„HUSZONEGYES^' kártyajáték csalásai, 1935/44. 
HUSZONNÉGY ÓRÁN belül átadása fogolynak, 1930/ 

1000. j . 1, 1933/319, 1935/298. 
HÚSZ százalékos kamat uzsora-e, 1929/369. 
HÜLÉSES betegségek, 1930/1022. 
HŰTLEN kezelés, 1926/757. — fogalmához, 1932/214, 

— nek látszó eset mikor tartozhatik polgári pered 
útra, 1935/432. 

HŰTLENSÉG fogalmához, 1935/349, — bűntettét ide
gen honos elkövetheti-e, 1933/85, — i bűncselek
mények, 1930/49, — i bűncselekmények új szabá-
Ij'ozása, 1934/390, — i bűncselekmények új sza
bályozásának indokai, 1933/658, — nél „közösen 
működő fegyveres erő' ' alatt mit kell érteni, 1931/ 
499. 
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I 
mOLYÁNTÜLI fény a nyomozásban, 1934/8. 
IDEGEN ÁLLAM örsérői érkező át irat tal mit kell csi

nálni, 1931/648, — katonai nyilvántartásából tör
lés, 1931/134. j . 8, — államoknak bűntetteseket 
mikor lehet kiadni, 1931/589, — állampolgár hűt
lenség bűntettét elkövetheti-e, 1933/85, — állam
polgárt nem lehet államköltségen elmegyógyinté
zetben elhelyezni, 1930/741. b. 3, — állam szom
szédos csendó'rsége felkérhető-e nyomozásra, 1931/ 
648. 

IDEGENEK ellenőrzése általában, 1924/1—2, — ellen
őrzése a községben, 1935/16, — ellenőrzése ital
mérő helyiségekben, 1929/535, 1929/1056, — fegy
veres erő alatt, mely nem szövetséges, csak közö
sen működik, mit kell érteni, 1931/499, — forga
lom és csendőrség. 1930/164, 1931/351, — had
sereg kötelékéből való törlést hogyan kell kérni, 
1931/134. j . 8, — hajón felléphet-e a járőr, ha bűn
cselekményt észlel, 1934/440, — hangzású nevek 
magyarosítás! szabályai, 1931/328, — illetőséírííek 
ellenőrzése, 1928/891, — külföldiek ellenőrzése, 
1932/206, — lőfegyverrel vadászás, 1929/1063, — 
megmotozása házkutatásnál, 1929/307, — nek cse
léd adhat-e szállást gazdája tudta nélkül, 1932/ 
118, — nyelvet hogyan kell tanulni, 1932/716. b. 2, 
— örskörletbeli egyéntől örizetbevett fegyver miatt 
feljelentést hova kell tenni, 1932/250, — örskör
letben elfogás eszközölhető-e, 1927/397, — örskör
letben elkövetett bűncselekmény bűnjeleiről az őr
söt kell-e értesíteni vagy az ügyészségnek jelen
tést tenni, 1934/50, — örskörletben elkövetett ki
hágást melyik Örs jelenti fel, 1931/212, — Örsnek 
nukor lehet a gyanúsítottat továbbadni, 1930/375, 
— rendészet fürdőhelyen, 1934/7, — rendészet a 
községekben, 1924/6—6, — szavak használatát ke-
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IDEGENEK , 
rülni kell, 1933/73, — szerűségek a magyar kato
nai nyelvben, 1929/860, — vadászterületen vadá
szás üldözése, 1929/505, — vadászterületre köve
tése megsebzett vadnak, 1930/63, 1929/1126, — 
vadászterületről sebzett vadat el lehet-e hozni, 
1932/25, — „világutazók" ellenőrzése, 1933/166. 

IDEIGLENES nyugállomány alatt mit értünk, 1930/ 
741. b. 1, —- nyugdíjazás és várakozási illetmé
nyekkei szabadságolás között mi a különbség, 
1932/577. 

IDEGZSÁBA, reuma, köszvény, 1930/818, 1931/859, 
IDÉNYSZOLGALATOK felsorolása, 1931/922. 
IDÉZÉS esetén csendőr tudnivalói, 1929/1078, — e 

csendőrnek tanuként rendőri büntetőbírósághoz, 
1932/754, — t és elövezetési rendelkezést kibocsá
tani csendőr kérésére községi elöljáróság jogo
sult-e, 1933/745. 

IDŐSZAKI lap alat t mit értünk, 1927/321. 
IDŐTARTAM kiszámítása rendes szolgálatban, 1927/397. 
IGAZOLÁS megtagadása, 1927/114, — a személyazo

nosságnak milyen iratokkal történhetik, 1929/793, 
— t megtagadó egyént az Örsre kell-e elövezetni 
vagy a hatósághoz, 1931/357. 

IGAZOLÓLAPOT gépjáróműnél hogyan kell ellenőrizni, 
1933/760. 

IGAZOLTATÁS — általában, 1930/262, 1930/649, 1933/ 
769, 1934/249. j . 1, — alibi, 1934/34, — a magya^ 
rul nem tudó külföldieknek, 1933/171, — a ország
úti csavargónak. 1932/722, — hamis igazolványok 
használata, 1926/490, — személyazonosság mivel 
igazolható, 1929/793, — gyakorlata, 1932/79, 1932/ 
111, — lelkiismeretes teljesítése, 1932/212, — 
tanulságok, 1932/274. 

IGAZOLVÁNY (hamis) használata, 1926/490, — a 
kerékpárosnak, 1931/191. b. 5, — gép.járóműveze-
tőnél hogyan kell ellenőrizni, 1933/759, — nyal 
polgári állásra a tényleges szolgálat alatt is lehet 
pályázni, 1934/576. b. 1, — os altisztekre szabá-
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IGAZOLVÁNY 
lyok, 1929/826, — ról (polgári állásra) mit kell 
tudni, 1931/286, 

IGAZSAGSZEKETET a feljelentésnél, 1932/44, 1932/ 
511. 

IGÉNYJOGOSULTSAG szabályai, 1929/826, — i iííazol-
vány megszerzése, 1928/243, — i törvényről, 1931/ 
286. 

IGÉNYLÉSE, igénybevétele stb. nyomozóknak az őrsö
kön, 1931/402. 

IGÉNYPERT bírói zár alá vett ingóságokért mikor le
het indítani, 1931/309. b. 3. 

IJESZTÉS céljából tett lövést hogyan kell elbírálni, 
1934/50, — ijesztőlövésböl keletkezett nérúléH, 
1930/1045. 

IKTATNI panaszt azonnal kell, 1932/87, — ve^yps tar
talmú parancsot hogyan ke'll, 1928/269. 

ILLETÉKE fegyverigazolványnak mennyi időre szól, 
1929/434. 

ILLETÉKES bíróság fogalma, 1930/89, — parancsnok 
szerepe a katonai bűnvádi eljárásban, 1928/941, 
— ség (bírói) kivételes esetei melyek, 1933/676, — 
illetékess-ég (bírói) leszerelt csendőr ügyében, 1926/ 
144, — ség és hatáskör polí^ári peres ügyben, 1935/ 
411, — sége őrsöknek idegen örskörletben elköve
tet t kihágás esetén, 1931/212. 

ILLETÉKKÖTELEZETTSÉG házvétel esetén, 1930/963. 
ILLETMÉNYEK bírói lefoí^lalása csendőrnél, 1934/124. 

j . 9., — csendó'regyéneknél nem vonhatók egyházi 
adó alá, 1927/661. j . 2. 

INGATLAN vagyon jogtalan elfoglalása, 1931/445. 
INDICIÜM (gyanújel) alatt mit értünk, 1935/66. 
INDÍTÓOKOK kiderítése a nyomozásnál, 1926/302, 

1929/989. 
INFLUENZA, 1930/1023, — lónál, 1927/422, 1935/141. 
INGATLAN vagyon fogalma, 1930/650, — lehet-e or-

ga»daság tárgya, 1934/723. 
INGÓ vagyon fogalma, 1930/650, 
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INGYENELLA TASRÓL, 1926/402. j . 4., 1929/184, 
1930/208, 1931/72. 

INGYIJLLADAS lovaknál, 1935/405. 
INTEKNACíONALE (induló) éneklése, 1930/246,1933/ 

288, — eljáts/ása, 1932/248, — (harmadik) s/ervc-
zettí, 1927/380, 

INTEKNACÍONALIZMUS, 1926/757. 
INTÉZÓ által termény eltulajdonítása, 1932/353, — vi

szonya uradaloan^o/, 1926/757, 
INTERNÁTUSUNK, 1 9 2 4 / 1 0 - 7 , 1925/57. 
IPARIGAZOLVANY — bizományi árusításhoz kell-e, 

1929/684, ~~ hova és kire érvényes, 1932/249, 
1933/354. 1934/566. — külíöldí kaphat-e. 1929/ 
969, — milyen területre érvényes, 1934/505, — 
mire jogosít, 1934/50, — nélkül baromfit összevásá
rolni özabad-e, 1930/990, — nélkül építkezés. 1929/ 
434, — nélküli iparűzés esetén szcrs>íámok őrizetluv 
vétele, 1935/20, — szabályai, 1934/725. 

IPARI GAZOK ellen védekezés. '1932/50. 
IPARI MUNKA áldozócsütörtökön, 1931/704, — ban 

í'oglalkoztatott nők, fiatalkorúak és í^ycrmekek 
ellenőrzését csendőr "vé^ezheti-e, 1932/149, — ha
tósági ellenőrzéso hoj^yan történik, 1930/1044, — 
más iparliatósá/; területén végczhetö-e, 1931/834, 
— szünrti'e vonatkozó rendelkezések részletes ösz-
szeállítása, 1933/17. szám melléklete, - - k vasár
nap és Szent István napján bizonyos időn át vé
gezhetők, 1931/511, — vasárnap egész nap vé
gezhető, 1931/371. 

IPAROS árut házhoz szállíthat-e, 1929/307, — c/^«:táb-
lát használni köteles, 1934/696, —'csalása silány 
áru szállításával, 1929/506, — luszoI]ü[álást meg
tagadhatja-e, 1933/354, — körben rögtönzött tánc 
tartható-e,/1932/182, - - lakóhelyén kívül incKr*'"-
íleb'^st ,^yüithet-e, 193^1/772. b. 1., - - műhelynek 
van-e zárórája. 1935/474, — vásáron külön enge
dély nélkül árusílhat-e, 1935/411. 

IPAKSZEIÍC [fuvarozást gépkocsival mikor lehet vé
gezni, 1931/891. 

0 
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IPARTELEP ellenöi-zése hogy történjék, 1934/720, -^ 
en levő vendéglőre záróra vonatkozik-e, 1929/936. 

IRAT — alatt mit kell érteni, 1935/586, — bűnjelet 
hogyan kell csomagolni^ 1933/698, — ok megvizs
gálása hamisítás szempontjából, 1931/630, —-
megvizsgálása kézírás szempontjából, 1931/602, — 
milyen fogadható el személyazonosság igazolására, 
1929/793, — védelem, 1935/586. 

IRATCSOMÓZAS, 1931/692, 1931/776, — ni nyomozásra 
vonatkozó parancsokat hogyan kell, 1928/244, — 
ni vegyes tartalmú parancsot hogyan kell, 1928/ 
269. 

IRÁNYÍTÁSA több járőr nyomozásának, 1932/338. 
IBÁS (álló), 1924/10—3, — ban szomszédos állam

beli Örssel szabad-e érintkezni, 1931/648, — béli 
dolgozatokat szárnysegédmunkás nem készít, 1931/ 
938. j . 4., — és beszédmód mikor helyes, 1929/468, 
és bűnözés, 1930/862, — gépírás azonosítása, 
1932/309, — hamisítás, 1931/602, 1931/630, — 
vizsgálat, 1928/702, 1931/602, 1931/630, 1931/855. 
— vizsgálattal elmezavarok felismerése, 1928/90. 

IRIGYELNI egymást nem szabad, 1933/207. 
ÍRNI magyarosan hogyan kell: lásd Magyarosan-kato-

násan. 
ÍRŐGÉP-en hogyan kell írni, 1932/690, — írás azonosí

tása, 1932/309. 
ÍRÓ- ÉS RUHASZEKRÉNYEEN dobozok méretei, 1928/ 

838. b. 7., 1931/163. b. 1. 
IRODAI - ^ beosztása csendőröknek, 1927/199, — be

osztás céljára orvosi vizsgálat, 1930/1028. b. 1., — 
nyilvántartása a külszolgálatnak, 1933/270, 
1933/366, 1933/436, 1933/467, 1933/500, — szol
gálatunkról, 1933/66, - - szolgálatra beosztás Szút. 
63. pontja értelmében, 1930/1028. ib. 1., — ügy
vitel a szániyparancsnokságnál, 1927/644. 

IRDAVEZETÉS fürdőhelyen, 1934/42. 
'I^jKOLA-adó fizetése csendőrök ál tal 1932/717. b. 2, 

— i fegyelmi joga tanítónak, 1927/23, — i végzett
ség kell-e a csendőrnek, 1932/53, 1932/83, 1932/ 
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ISKOLA 
211, — ban taní tás rendjének megzavarása, 1933/ 
85, — szék tagjai hatósági személyek-e, 1934/339, 
— tói visszatartása gyermeluiek, 1926/467. 

ISMERETLEN egyének bizalmába férkőzni hogyan le
het, ,1931/492, — hullák kilétének megállapítása, 
1930/230, 1933/334, — személyek kUétének meg
állapítása, 1928/906. 

ISMERKEDÉSI mód feltűnés - né!küh nyomozásnál, 
1931/492. 

ISMERT vadászokat is ellenőrizni kell-e, 1931/528. 
ISMÉTELTEN, de különböző bűncselekmények miatt 

büntetet t gyanúsított elfogása, 1930/512. 
ISMÉTLŐPISZTOLY bűnügyi sajátosságai, 1931/542. — 

Frommer működési zavarai, 1925/425. 
I S I Á S Z és derékfáiás, 1931/859. 
ISTENTISZTELET alat t ; botrányos viselkedés, 1934/ 

242, — alatt korcsmát^ vendéglőt be kell-e zárni, 
1928/299. 

ISZÁKOSSAG, 1925/437, 1926/36, 1929/211. 
ITAL-fogyasztás szolgálatban, 1929/336. j . 1, — hitelbe 

árusítása, 1933/417, — neműt mint bűnjelet ho
gyan csomagoljuk, 1933/698, — t tartalmazó zárt 
palackok megjelölése, 1927/291. 

ITALMÉRÉSEK ellenőrzése, 1929/535, 1931/592, 1933/ 
394, — nyitási időpontja meg van-e állapítva, 
1932/609, '-— egészségügyi szabályai vonatkoznak-e 
a kereskedésekre is, 1931/592, — engedély hányféle 
van, 1931/592, — engedélyt ki nem kaphat, 1929/ 
1056, — helyiségben dohányáru árusítása, 1935/ 
381, — helyiségekben miket kell kifüggeszteni, 
1929/1120, — helyiségek rendészete, 1929/1054, 
— ben piszkos poharak örízetbe vehetők-e, 1930/ 
475, — zárórája, 1930/598, — zárórája búcsú al
kalmával, 1931/562. 

ITATÁS választásnál, 1933/52. 
ÍTÉLŐTÁBLÁK székhelyén levő törvényszékek milyen 

ügyekben illetékesek, 1933/676. 
ITT A VERES, hol a veres, 1926/301. 

.^í^ :^^^^ ^^^^^^^^^^sí^^^r- ^ ^ 
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ITTAS egyéneknek szeszes-ital kiszolgáltatása, 1929/ 
1088, — emberrel hamis kártyázás, 1928/102, — 
tol iopás, 1929/902, — ság, 1925/437, — skg a 
katonai büntetőjog szempontjából, 1927/273, 1928/ 
796. 

IZGATÁS nyomozása, 1926/418, — csendőrség ellen, 
1928/76, — fogalmának magyarázata, 1928/466, 
— katonai szolgálati fegyelem ellen, 1926/398, — 
katonai toborzás ellen, 1931/471, — leventeintéz
mény ellen, 1931/471, — segítségnyújtás ellen köz
veszély idején, 1931/235. 

IZGATÓ ellenőrzése. 1934/550, — k módszerei, 1927/ 
232, 1927/380, — nyomtatványok terjesztése, 1926/ 
398, — röpirat terjesztése, 1929/1182, — a tanyá
kon, 1928/406. 

Í Z L É S T E L E N S É G E K csendőrnél, 1930/229. 
IZMOK, 1929/374. 
IZÜLETEK, forgók, 1929/374. 
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JANCSIBANKÓKKAL árdrágító visszaélés, 1933/514. 
JANUÁRBAN végzendő szolgálatok, 1931/922. 
JAVÍTANI üzleti könyvekben szabad-e, 1930/931. 
JAVÍTÁSA a csendőrpuskának hogyan történik, 1934/ 

614. 
JAVÍTÁSBA adott tá rgy önkényes visszavétele, 1926/ 

219. 
JÁRÁSBÍRÓSÁG és közigazgatási hatóság hatáskörébe 

tartozó bűncselekmények együttes feljelentése, 
1931/269, — és törvényszék hatáskörébe tartozó 
bűnhalmazatok együttes feljelentése, 1931/30, —• 
nak mikor lehet a gyanúsítottat átadni, 1930/89, 
— nál és törvényszéknél levő fiatalkorúak bírósága 
között van-e különbség, 1932/88. 

JÁRDA fel nem hintése, ha sikos, 1932/213, — ra árut 
kirakni szabad-e, 1929/477, — ra szemét kidobása, 
1929/1182. 

JÁRLAT-kezelés szabályai, 1928/118, — meghamisítása, 
1926/399, 1930/376, 1932/386, 1933/86, 1935/412, 
— nélküli állatvásárlásnál ki a gyanúsított, 1932/ 
118. 

JÁRÖMÜ őrizetlenül hagyása, 1927/542, — megállítása 
csendőr által, 1928/146, — névjelző tábla hiá
nyáért ki felelős, 1927/66, — egymás után akasz
tása, 1928/496. 

JÁRŐR által személyesen ismert vadászokat is ellen
őrizni kell-e, 1931/528, — bevonulását örsparancs
nok magánlakásán jelenteni köteles-e, 1928/269, 
1930/551, — nek Budapesten mit kell tennie, 1932/ 
761, — eljárásának tanul, 1926/676, — nek eltérni 
az előírt útvonaltól mikor szabad, 1931/951, 1934/ 
188. j . 1, — értekezései portyázás közben, 1931/ 
152, 1931/852, — étkezés megoldása, 1931/74, -^ 
jelentését ha küldönc összetépi, mit követ el, 1931/ 
^76, — jogai és kötelességei, 1935/79, — kivezény-

i •üu.T. ̂  »: * ^ ^ - -
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JAKÖR 
lése, 1931/724, 1934/67, — köteles-e 36 óra alat t 
bevonulni Szút. 266. esetében, 1928/355, — nek 
községben, tereptárgynál hosszabb tartózkodás 
előírható-e, mint a távolsági kimutatásban szere
pel, 1934/505, — lovasjárör tudnivalói, 1933/162, — 
ök (örsbeliek és nyomozókj egységes vezetése, 
1932/338, — szolgálat (harcászati), 1934/535, — 
szolgálatban elkövethető büntettek és vétségek, 
1930/410, — szolgálatban elkövetett büntettek és 
vétségek elbírálása, 1934/71, — tá r s bevezetése a 
gyakorlati szolgálatba, 1933/346, — táska hely
színelő felszerelése, 1933/2, ~- táskát és szurony-
hüvelyt helyi szolgálatba kell-e vinni, 1929/408, -• 
vezető és járőr társ viszonya katonai büntetőjogi 
szempontból, 1935/80, — vezető a já rőr tá rsá t ho
gyan és mire oktassa, 1933/346, — vezető rangban 
fiatalabb csendőr mikor lehet, 1934/125. j . 8, — 
vezetők kiképzése, 1933/669. 

JÁRVÁNYOS gyermekbénulás, 1931/806. 
JEGET más ingatlanáról nem szabad elvinni, 1927/209. 
JEGYES-e a vadházastárs, 1928/44, — ség jogi meg

határozása, 1926/612, -— sége a csendőrnek, 1927/ 
672. 

JEGYZET alá mit kell írni a jegyzékkönyvecskébe, 1930/ 
1114. 

JEGYZÉK kiállításának szabályai, 1931/930, — kit kell 
érdekeltnek (Szút. 448) tekinteni, 1931/930, — ki 
a bűnjel tulajdonosa, 1928/552. 

JEGYZÉKKÖNYVECSKE gyakorlati felhasználása, 
1930/1110, — ben nyilvántartani kiket kell, 
1929/76. 

JEGYZ(JKöNYV-et miért nem szabad a csendőrnek fel
vennie, 1931/472, 1933/711, — község elöljáróság
gal nyomozás során mikor kell felvétetni, 1933/ 
711. 

JELP]NTENI kell-e a szolgálatból bevonulást az örs
parancsnok magánlakásán, 1928/269, — köteles-e 
magánszemély balesetet jelenteni, 1928/662. 

• • 1 

JELENTÉS — bűncselekmény hiányáról, 1928/76 1928/ 
439, 1929/901, 1931/358, 1933/215, — igaz legyen. 
1932/43, — hiteles legyen, 1933/711, — öngyilkos
ságról elég-e a közigazgatási hatóságnak, 1929/ 
368, — öngyilkossági kísérletről hova kell tenni. 
1931/733, — feljelentés helyett, 1933/448, 1934/ 
258, — gépjármű balesetről, ha sebesülés nem 
történt, 1931/13, — gyermek által elkövetett 
bűncselekményről kell-e tenni, 1931/358, — hulla 
találásáról, 1930/216, — kiderítetlen kihágásról, 
1930/62, — raagánindítvány hiányáról, 1930/613, 
1930/1124, 1932/385, — magánindítvány vissza
vonásáról, 1928/213, 1929/868, 1930/823, 1930/ 
1018, ~ szerkesztése, 1925/50, 1926/203, — ha 
küldönc összetépi, mit követ el, 1931/676. 

JELENTKEZÉS és bemutatkozás polgári személyeknél, 
1928/108, j . 6, — elmulasztása miatt külföldi ki-
nyomozása és elővezetése, 1928/684, 1931/391, — 
honvéd- vagy csendörállomásra érkezéskor, 1931/ 
891, — laktanyából eltávozás esetén, 1930/1131. 
j . 1, — szempontjából örsszékhely alatt mit értünk, 
1934/543. b. 3, — e járőröknek örsparancsnok 
magánlakásán, 1930/551, — nek világjárók emlék-
könyvébe való bejegyzés tilos, 1933/169, — szem
lélő elöljáró előtt, 1934/733. j . 1, 1934/772. b. 2. 

JELENTKEZŐK alkalmasságának elbírálása, 1927/347. 
JELLEGZETES kötés, csomózás, bogozás, 1932/504. 
JELMEZBE öltözés nem bűncselekmény, 1926/144. 
JELMONDATOK fcsendőrségiek), 1933/330. 
JELZŐTÁBLA hiányáért kölcsönzött kerékpárnál ki 

felelős, 1932/214, — kocsira, kerékpárra házilag 
előállítható-e, 1930/342, — jelzései gépjárómíívek^ 
nél, 1933/631. 

JÉGEN átmenni portyázó járőr köteles-e, 1929/218. 
J ö EGÉSZSÉG: lásd: Egészségápolás. 
JOG és kötelesség között miért van különbség a fegy

verhasználatnál, 1930/153, — a állampolgárnak 
panaszhoz és kérvényezéshez, 1929/792, — ai a 
csendőrnek, 1925/446, — ai község elöljáróságnak 
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JOG 
mint rendőri hatóságnak, 1933/745, — i lehetősé
gek az utasítás rendelkezéseit nem befolyásolják, 
1931/562, — i személy alat t mit kell érteni, 1934/ 
468, — i védelme a hatóságnak, 1926/168, — ok 
és kötelességek a járőrszolgálatban, 1935/79, — 
ügyletnek mit nevezünk, 1928/20. 

JOGOS védelem. 1925/292, 1926/367, 1928/1018, — 
arculütés ellen pisztollyal, 1928/21, — és végszük
ség, 1934/742, — védelem — önvédelem, 1926/648, 
megtámadott akarata ellenére, 1930/875, — a pol
gári és katonai büntetőjogban, 1931/714, 1928/243, 
1928/663. 

JOGTALAN elsajátítás, 1926/182, 1927/727, 1928/102, 
— elsajátítás és lopás, 1927/615, 1929/337, — el
sajátítás 8 napon belül is elkövethető, 1932/386, 
•— eltulajdonítás és lopás különbsége, 1931/676, — 
fegyverhasználat esetén kártérítés, 1935/301, 1935/ 
362, — használata gépjárómunek, 1929/901, — 
használata idegen ingó dolognak, 1927/256, — 
határátlépés miatt gyanúsított elfogható-e, 1930/ 
119, — határátlépőket miért kell a határőr
ségtől átvenni, 1935/51, — iparűzés esetén szer
számok őrizetbevétele, ,1935/20. 

JÓHISZEMŰ birtokostól bűnjelet őrizetbe lehet-e venni, 
1932/117, 1933/579. 

JÓTÉKONYCÉLÜ táncmulatság engedély nélkül, 1927/ 
209. 

JÖTÉKONYKODAST nem kell közhírré tenni, 1933/86. 
JÖVEDELEMADÓ és vagyonadócsalás, 1929/178. 
JÖVEDELMI stb. viszonyai gyanúsítottnak a feljelen

tésben, 1930/497. 
JÖVEDÉKI kihágás borral házalás útján, 1929/337, — 

házkutatás tartható-e, 1929/307, •— jutalék csend
őrnek illetékes-e, 1929/133, — lőfegyver őrizetbe
vétele, 1928/803, — lőfegyver ta r tása illeték fize
tése nélkül, 1930/153, — t is képező vadászati ki
hágás feljelentése, 1932/149, — kihágást képező 
postai küldemények prizetbevételc. 1935/586, 

m 

JÖVŐ háborúja, 1929/810. 
JUGOSZLÁV csendőrség, 1928/160, — illetményrende^ 

zése, 1929/1029, — csendörségi törvény, 1930/1071, 
— határszolgálat, 1932/299, — örs felkérhető-e 
nyomozásra, 1931/648, — szervezetek, 1929/1021. 

JÚNIUSBAN végzendő szolgálatok, 1931/922. 
JÜLIUSBAN végzendő szolgálatok, 1931/922. 
JUTALÉK (feljelentési) csendőrnek illetékes-e, 1929/ 

133, — vadászati kihágás esetén, 1927/100. 
JUTALOM jár-e a megtalálónak, 1927/100. 
JUTTATOTT'földek u tán az őrsök adót kötelesek 

fizetni, 1927/625. b. 1., -~ tulajdonjoga az őrsökön, 
1930/683. b. 3. 

M.- - j m ^ ^ J ^ 
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KABARÉEIiÖADAS italmérő helyiségben, 1929/1090. 
KALAPLEVÉTEL himnusz alatt, 1927/24. 
KALAPOT, jelsípzsinórt szakaszparancsnoki meglepés 

alkalmával kell-e tenni, 1928/270. 
KAMAT érvényesíthető legmagasabb mértéke, 1932/191. 

b. 1., — húsz százalékos, xi;osora-e, 1929/369. ' 
KAMGAKN zubbony viselése, 1934/544. j . 7. 
KAN tenyésztési célokra hogyan tarthe^tó, 1931/812. 
KANKő ismertetése, 1930/3. szám külön melléklete, — 

szemíertőzés, 1933/181. 
KANTINOKKA záróra ;vonatkozik-e, 1929/936. 
K.1PÁSLÖVÉS, gyorslövés, 1927/229. 
KARBANTARTÁSA kerékpárnak, 1928/328. 
KARBOLSAVMÉRGEZÉS, 1930/1093. 
K.1RD — gyalogtiszti — leírása, 1930/999. j . 1., — !o--

vascsendőré milyen lehet és hol tartandó, 1933/ 
556. b. 3., 1933/684. b. 1., 1934/734. b. 2., — mar
kolata ütésre i;mikor használható, 1930/552, — ot 
nyilvános helyen nem szabad letenni, 1931/77. b. 
3., — bojt kit, milyen illet, 1931/890. 

KARHATALOM korszerűsítése, 1932/142, 1932/202, 
1932/267, 1932/340. 

KARHATALMI alkalmazása összpontosított csendőrség
nek, 1931/458, — csapatszállítás gépkocsin, 1931/ 
380, — erő felhasználása és fellépése^ 1935/37, •— 
erő létszámának meghatározása, 1935/39, — ki
képzés, 1926/694, — kiképzése csendőrnek, 1926/ 
478, — szolgálat, 1927/46Ö, — szolgálat az őrsö
kön, 1935/34, — szolgálatban helyzetmegítélés, 
1930/978, — szolgálatnál hatósági személy tör
vénytelen magatartása, 1932/118. 

K A R I K A D O B Á S engedélyezett szerencsejáték-e, 1930/ 
181. 

R A R P A S Z O M Á N Y O S O K , leszereltek, egyenruhát nem 

rangelsősége, 
K A R P A S Z O M A N Y O S O K 

viselhetnek, 1933/588. b. 3., -
1930/740. j . 1. 

KASSZÁK szerkezete és feltörése, 1929/1167. 
K A S Z I R N Ö titkos kéjelgése, 1930/1044, 
KATOLffiÜSOK esketése protestáns templomban, 1933/ 

752. j . 2. 
KATONA, csendőr tekintélye 1927/722, — tiszt közhi

vatalnok, 1926/579. 
KATONAI büntetőbíráskodásban büntetés feltételes fel

függesztése, 11932/666, — büntetőjog és fegyelmi 
fenyítőjog elhatárolása, 1931/374, — büntetőjog
ban becsületvédelem, 1931/742, — büntetőjogban 
jogos védelem esetei, 1931/714, — büntetőjogban 
szabadságvesztés büntetés megrövidítése sulyosítá-
sok alkalmazásával, 1934/332, — büntetőjogi vo
natkozása büntetőnovellának, 1928/286, — büntető-
reform, 1931/86, — büntetőreform újításai, 1931/ 
205, — büntetőtörvény ismertetése, 1928/394,1928/ 
534, 1929/982, — büntetőtörvénykönyvben feltéte
les szabadságra bocsátás, 1931/170, — büntetör-
vényben fiatalkoruakra rendelkezés, 1933/146, — 
büntetőtörvényben őrszolgálati bűntettek és vétsé
gek, 1930/410, — büntetőtörvény figyelemreméltó 
rendelkezései a csendőr szempontjából, 1931/66, — 
bűnvádi eljárásban i t tasság kérdése, 1927/273, — 
bűnvádi perrendtar tás , 1925/22, — egyenruhához 
hasonlót tűzoltóparancsnok viselhet-e, 1930/247, — 
egyén előljáró parancsnoksága útján kikérdez
hető-e, 1931/95, — egyéneket tényvázlattal vagy 
jelentéssel kell-e átadni, 1932/94. b. 3., — eskü ér
vényes-e, ha szövegét nem mondják, 1935/21, — 
fegyelem elleni izgatás, 1926/398, — fegyelmi fe
nyítőjog (új), 1931/522, — nyugdíjtörvény szerint 
állandó és ideiglenes nyugdíj alat t mit értünk, 
1934/251. b. 3. — feljebbvaló által elkövetett bűn
cselekmény esetén eljárás, 1932/213,—i figyelős/oi-
gálat, 1927/304, — i gyakorlatot őrsön hogyan 
kell tartani, 1931/412, — harc és fegyverhaszná-
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lat között különbség 1930/806, — írásmód mikor 
helyes, 1929/471,— járómű-e az elö'fogat, 1928/633, 
— kiképzés csatárrá, 1926/634, 1926/670, 1927/ 
494, — kiképzés az őrsön, 1930/199, — kitünteté
sek raeggyalázása, 1929/50, ^1934/535, — lőfegy
vert hova kell beszolgáltatni, 1932/283, — műszaki 
kiképzése gyalogságnak, 1929/472, — nyilvántartá
sából idegen államnak törlés, 1931/134. j . 8., —• 
öltözeti és felszerelési tárgyak őrizetbevétele, 1932/ 
87, — őr mivolta csendőrnek, 1925/446, — és pol
gári egyének verekedésénél csendőrség tennivalója, 
1933/152, — szolgálati jel illetékessége, 1931/245. 
j . 3., — toborzás elleni izgatás, 1931/471, — ügyész 
szerepe a nyomozásban, 1928/150, — zenekarba 
felvétel feltételei, 1934/448. b. 2. 

„KATONAILAG SZERVEZETT őrtest" alatt mit kell 
érteni, 1930/119, 1931/340. j . 1. 

K A T O N A S Z Ö K E V J B N Y E K előjegyzése a jegyzékköny
vecskében, 1930/1112, — bűncselekménye, 1926/ 
325. 

KAUCIÓ kizárja-e a vagyon elleni bűncselekményt, 
1927/66, — t nősülő csendőrnek nem kell biztosí
tania, 1930/455. b. 1. 

KAZÁNKOBBANÁS esetén eljárás, 1931/811. 
KAZETTÁK, pénzszekrények szerkezete és feltörése, 

,1929/1167. 
KANTOR hogyan lehet valaki, 1929/944. b. 3, — bért 

csendörök kötelesek-e fizetni, 1932/255. j . 1. 
KÁR-tétel (véletlen) fogalma, 1929/684, — t okozó 

galambok lelövése, 1930/990, — okozó cseléddel 
szemben gazdának milyen jogai vannak, 1932/182. 

KÁROLY csapatkereszt gyalázása, 1929/50, - - igényjo
gosultságát szabályozó rendelet, 1926/151. b. 5. 

KÁRTALANÍTÁS ártatlanul szenvedett letartóztatásért, 
1932/348, — a sértettnek, 1926/459, — kötelezett
ség többek által elkövetett bűncselekményért, 
1931/391. 

KÁRTÉKONY elejtett vad tulajdonjoga kit illet, 1928/ 
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44, — és ragadozó vad befogása, 1927/66, — vad
állatok melyek, 1934/21, — vad bőre kit illet, 
1929/506. 

KÁRTÉRÍTÉS — jogtalan fegyverhasználat esetén, 
1935/301, 1935/362, — mezei kártétel esetén, 1927/ 
320, — csendőrnek a kincstárral szemben, 1927/ 
198, — gépjárómu tulajdonosnak háziállatok el-
gázolása miatt, 1930/1124, — gyári munkásnak az 
okozott károkért, 1934/275, 

KÁRTYA-csalások, 1927/604, — játékban mit értünk 
„hazárd'^ alatt, 1926/332. b. 3, — játéknál (huszon
egyes) csalás, 1935/44. — vetésről, 1931/824, — 
zás (hamis) i t tas emberrel, 1928/102. 

KÁVÉHÁZ, vendéglő, korcsma stb. rendészeti ellenőr
zése, 1929/1054, — ellenőrzésénél tennivalók, 1933/ 
394, — i felírónő titkos kéjelgése, 1930/1044, — 
nak milyen iparüzletet neveznek, 1929/1124. 

KEDVEZMÉNYES nyugdíj alatt mit értünk, 1932/641, 
— vasúti igazolvány térítési díját hogyan lehet el
számolni, 1934/470. 

KEGYELEM Kormányzó Ür Ő Főméltósága tízéves jubi
leuma alkalmából, 1930/475, — el nem fogadása 
az elítélt részéről, 1926/830. 

KEHESSÉG, 1927/422. 
KELENGYÉT, bútort hogyan lehet vámmentesen be

hozni külföldről, 1933/682. j . 8. 
KEMÉNY fekély ismertetése, 1930/3. szám külön mel

léklete. 
KERESET-i adócsalás, 1929/178, — adót örsfőzőnö 

után kell-e fizetni, 1934/285. b. 1, — és vagyoni 
viszonyai a gyanúsítottnak a feljelentésben, 1929/ 
700, 1930/494, 1932/214, — szerű kéjelgés leleple^ 
zése végett magánlakásba be lehet-e hatolni, 1932/ 
116, — szerűen fuvarozni gépkocsival mikor lehet, 
1931/891. 

KERESKEDELEM bűncselekményei, 1930/538. 
KERESKEDÉS és italmérés zárórája búcsű alkalmával, 

1931/562, — hétköznap községekben, 1935/510, -

I II I H W ' I ' L 
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szeméremsértő tárgyakkal, 1934/486, — zárórája, 
ha dohányneműt és élelmiszert is árusít, 1934/468, 
— ben árusított szeszes ital az üzlet előtt el
fogyasztható, 1931/755, 

KERESKEDŐ, iparos lakóhelyén kívül megrendeléseket 
gyüjthet-e, 1934/772. b. 1, — milyen italmérési 
engedélyt kaphat, 1931/592, — nek záróra után 
utcán át sem szabad árusítania, 1931/562. 

KERESNI a Nyomozati Értesítőben hogyan kell, 1935/ 
138, — a nyomozókulcsban hogyan kell, 1933/476. 

KERESZTEKBE rakott gabona ellopása, 1935/20. 
KERÉKPÁR a csendőrségi szolgálatban, 1925/252, 1926/ 

774, 1927/48, 1928/40, — ellátása névjelzö táblá
val, 1930/127. j . 1, — és gépjáróműlopások nyomo
zása, 1931/142, 1935/50, — karbantar tása, 1923/ 
328, — kiválasztása, 1926/642, — kölcsönzőtől köl
csönvett kerékpárnál jelzőtábla hiányáért ki fele
lős, 1932/214, — vagy ló, 1928/282, — névtábla 
házilag előáUítható-e, 1930/342, — őrizetbevétele 
kihágás esetén, 1929/684, 1931/562, 1932/442, ^ 
őrizetlenül hagyása kihágás-e, 1931/235, 1933/383, 
— on közlekedési szolgálat, 1931/658, — on vagy 
motorkerékpáron az örsállomást szabad-e elhagyni, 
1932/517, 1927/736. j . 1, — on puskát hogyan kell 
hordani, 1934/480. j . 7, — on utas szállítása, 1928/ 
804, 1930/649, — os személyazonosságának igazo
lása 10.000 lakoson aluli helységekben, 1931/191. 
b. 5, 1932/424. 

KERfTÉS-nek mekkorának kell lennie, hogy „bemászás^' 
létesüljön, 1932/214, — sel telket hogyan kell 
körülvenni, 1929/1182, — t vonni szomszédok köte
lesek-e, 1934/468. 

KERÍTÉS vétsége hova tartozik, 1929/506, — vétsége 
(Bn. 43. § 2.) hogyan üldözendő, 1931/733. 

KERT-ben fácán lelövése, 1931/471, — hurokkal vadat 
fogni szabad-e, 1929/477, — növényvédelem, 1927/ 
203, — szabad tűz rakása, 1935/412, — vad el
fogása, 1927/66, 1928/438, 1931/446, — észete a 
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közgazdálkodásoknak, 1926/421, 1926/680, — mű
velésben vetésforgórendszer, 1924/12—4. 

KETTŐS állampolgárságot hogyan kell megszüntetni, 
1931/134. j . 8, 

KEZELÉSE és csomagolása bűnjelnek, 1933/691, — 
kerékpárnak, 1928/328. 

KÉJ-nö visszatartása bordélyházban, 1927/435, — ké-
jelgése , (titkos) vendéglői vagy kávéházi fel-
írónönek, 1930/1044, — kéjelgés (keresetszerű) 
leleplezése végett magánlakásba be lehet-e hatolni, 
1932/116. 

KÉK papírral bevonása szekrényeknek stb., 1934/124. 

KÉM üldözése és menedékjoga a nemzetközi jog szem
pontjából, 1929/672, — ekről, 1925/178, — kedés, 
kémelhárítás, 1925/178, 1929/230, — elhárítás a 
határszéli szolgálatban, 1932/436, — elhárítás 
szempontjából t i toktartás fontossága, 1933/10, — 
elhárító szolgálata tábori csendőrségnek, 1931/ 
766, — elhárító szolgálat tanulságai, 1934/422. 

KÉNYELEMBE helyezkedni laktanyában tartott kis
pihenő alatt lehet-e, 1928/355. 

KÉNYSZER-intézkedésre külhatalmat magyar állam el
len hogyan lehet reábírni, 1935/349, — íteni gyanú
sítottat vallomásra nem szabad, 1926/564, 1926/ 
648, — íthetó'-e a község elöljáróság bűnjel átvéte
lére és megőrzésére, 1932/675, — íthetők-e polgári 
egyének, hogy a csendőrnek segédkezzenek, 1935/ 
474, — itő eszközök alkalmazásánál dulakodás, 
1930/552, — ítő eszközök mikor alkalmazhatók, 
1930/552. 

KÉPESSÉGVIZSGÁLATRÓL, 1934/194, — alkalmazása 
a csendőrségnél, 1929/1154, — fejlődése és mai 
állása, 1935/266. 

KÉPVISELö-házi őrséghez felvétel, 1934/418. b. 1, — 
házi tárgyalása a csendörségi törvényeknek, 1924/ 
11—5^ — jelölt párthíveinek bort adhat-e, 1933/ 
52, — választási kihágás esetén bűnjel őrizetbe-
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vétele, 1929/358, — választásnál vétség, kihágás, 
1926/830, — választásoknál tudnivalók, 1931/462. 

KÉRDEZŐSKÖDÉS járőrszolgálatban, 1931/852. 
KÉRDÉSEK, amelyek befolyásolnak a válaszra, 1929/ 

630. 
KÉREGETÉS gyüjtőívvel, 1930/791. 
KÉRELMET az őrsön kinek kell leírnia, 1933/785. j . 1. 
KÉRVÉNY-ező és panaszjoga állampolgároknak mit je

lent, 1929/792, — re aláírások reáhamisítása, 1932/ 
147. 

„KÉSZ'' helyzetbe mikor kell a puskát venni, 1927/359. 
KÉT személy egy kerékpáron ülhet-e, 1930/649. 
KÉTES állampolgárságú egyének Nansen útlevele, 

1935/20. 
KÉTSZÁZ holdnál kisebb földbirtokosok egyesülése 

vadászteiület alakítása céljából, 1929/684, 
KÉZBESÍTÉSE több parancsnokság és hatóság címére 

szóló ügydaraboknak takarékossági szempontból, 
1931/152. 

KÉZIGRÁNÁT fejlődése, 1928/64, 1933/8. 
RÉZÍRÁS azonosítása, 1931/602, — jelentősége a bűnö

zésben, 1930/842, — megvizsgálása hamisítás szem
pontjából, 1931/630. 

KÉZISAJTÓT (cinklemezest) hogyan kell kezelni, 
1926/365. j . 2. 

KÉZZEL elfogása vadnak mit képez, 1932/147, 1935/379. 
KIADATÁS a nemzetközi jog szempontjából, 1929/672, 

— a bűntetteseknek^ 1931/589, — i fogság beszá
mítása, 1935/394. 

KI A TETTES? 1934/166, 1934/198. 
KICSERÉLÉSE őrizetbe vett bűnjelnek községi bíró 

által, 1935/52. 
KIDERÍTETLEN bűncselekmények adatait hogyan kell 

a Nyomozati Értesítőnek beküldeni, 1935/120, — 
büncselekméoiyek elöiegyzése a jegyzékkönyvecs
kében, 1930/1113, — bűnesetekről, 1932/366, ~ 
esetek kérdéséhez adatok, 1932/514, — kihágásról 
jelentést kell-e tenni, 1930/62. 
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KIDERÍTÉSE a bűncselekmények okainak, 1926/302. 
KIEGÉSZÍTÉS kérdése a csendőrségnél, 1928/6 
„KIEGÉSZÍTÉSEK" alá mit kell a Nyomozati Értesítő

nek beküldeni, 1935/136. 
KIÉ az elejtett vagy elpusztult vad, 1928/44. 
„KIFEJEZETTEN elövezetni rendel" alatt mit keU ér

teni, 1930/216. 
KIFIZETETT tartozás újrakövetelése, 1928/895. 
KIFÖZÉSNEK müyen iparüzletet neveznek, 1929/1124. 
KIFÜGGESZTENI italmérő helyiségekben miket kell, 

1929/1120. 
KIHALLGATÁS formai lefolyása nincs szabályozva, 

1931/399. j . 1. 
KIHANTOLÁS engedély nélkül, 1930/823, — (exhumá

lás) értékéről, 1935/370. 
KIHÁGÁS miat t te t t alaptalan feljelentés esetén gyanú

sított költségraegtérítést követelhet-e, 1930/307, — 
általános tudnivalók, 1927/45, — bíráskodó rendőri 
hatóságok új szabályozása, 1930/42, — bűnjel öri-
zetbevéteie, 1930/25, 1932/440, — büntetőtörvény 
általános rendelkezései, 1927/45, — büntetés végre
hajtásának felfüggesztése, 1930/43, — bűntett és 
vétség halmazata esetén feljelentés, 1931/30, — 
csendörök tanúidézése, 1932/754, — elkobzás, 
1929/354, — erkölcsi és vagyoni bizonyítvány 
kell-e, 1931/930, — erőszakolni nem szabad, 1932/ 
45, -— fegyelmi úton mikor intézhető el, 1931/524, 
— fellebvitel korlátozása, 1930/42, —; ha fiatal
korú követi el, hova tartozik, 1931/498, — fiatal
korúak bíróságához feljelenteni milyet kell, 1932/ 
24, — gépkocsi, motorkerékpár, kerékpár őrizetbe 
veendő-e, 1929/684, 1931/562, —, ha gyanúsított 
nem örskörletbeli, hova kell feljelentést tenni, 
1932/250, — községi bíróság hatáskörébe is melyek 
tartoznak, 1930/42, — más örskörletben követték 
el, 1935/20, — miatt inditott eljárás bűnvádi eljá
rás-e, 1930/823, ) — miatt kétszer büntetett egyén 
gyanús egyén-e, 1930/584, — megbírságolása a 
helyszínen, 1935/458, — polgári és katonai egyé-

7 
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nek közösen követték el, 1933/152, — szabály

rendeletbe ütközik, más megyebeliek feljelenthe-
tök-e, 1927/209, — szolgálaton kívül fel lehet-e 
lépni, 1929/217, 1934/50, ^ több gyanúsított ellen 
egy feljelentés mikor tehető, 1928/552, — tettese 
ismeretlen, kell-e jelentést tenni, 1930/62, — töme
ges feljelentése, 1934/456, — vagyoni atb. viszonyok 
tárgyalása, 1932/214. 

K I H Í V Ó viselkedés a csendőrrel szemben, 1931/Ö57. 
KIJAVÍTANI üzleti könyveket szabad-e, 1930/931. 
KIKÉPZÉS — csatárrá, 1926/634, 1926/670, 1927/494, 

— ellenszegülések leküzdésére, 1926/411, — és 
oktatás kérdése, 1927/518, 1928/254, 1928/882. — 
e járö'rvezetőknek, 1933/669, — karhatalmi felada
tokra, 1926/478, — (katonai) az őrsön, 1930/199, 
— műszaki szolgálatban, 1929/472, — e örspa
rancsnok-jelölteknek, 1927/710. 

KIKÉRDEZÉS tudnivalói, 1930/358,1930/526,1930/1034, 
1931/178, 1931/491, 1935/490, — csendőr magatar
tása, 1931/491, — község elöljáróság útján meg
idézett tanű elfogható-e, 1931/270, — gyanúsított-

* nak, 1931/45, — gyanúsított külföldre szökött 
vagy távozott, 1932/148, — gyaníisított hazud
hat-e, 1926/648, — gyermekek tanúk gyanánt, 
1931/269, — honvédegyén eló'ljáró parancsnoksága 
útján, 1931/95, — külön-külön bizalmi egyéneket 
lehet-e alkalmazni, 1933/480, — szuggesztív kér
désekkel, 1929/630, —• zö szoba „nyomozás szín
helye-e'', 1932/550, — tanúnak, ha vallomása már 
okiratba van foglalva, 1928/329, — választ befolyá
solni nem szabad, 1929/630, — módszere, 1935/490, 
— eredményének rögzítése, 1935/560. 

KIKÉRÉSE fogolynak ügyészségtől nyomozás végett, 
1933/319, 1935/298. 

KIKIRICSMÉRGEZÉS, 1930/1095. 
KIKÜLDÖTT bíró és biróküldés folytán eljáró bíró kö

zött különbség, 1929/968, — hatósági személy 
alatt kit kell érteni, 1929/793. 
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KILAKOLTATÁSA lakónak önkényesen, 1926/398. 
KILÉTÉT ismeretlen hullának hogyan lehet merálíapí-

tani, 1933/334. 
KIMARADOZAS, 1926/405. 
KUVCSTÁRI felszerelési tárgy őrizetbevétele, 1932/87. 
KINTLAKASA nőtlen csendőrnek, 1931/818. j . 1, 

1932/63, b. 3., — özvegy csendőr kérheti-e, 1929/ 
934. 

KEVYOMOZASA be nem jelentett külföldieknek, 1928/ 
684. 

KIOLTÁSA utcai lámpának kihágás, 1932/118. 
KIRÁLY megsértésének kivételes bírói illetékessége, 

1933/676, — iemlékének meggyalázása, 1926/830, 
— ság és köztársaság mint államforma, 1927/358. 

KIEANDULÖK ellenőrzése, 1931/434. 
KISBIBÖ közhivatalnok, fl926/757, 1933/186. 
KÍSÉRLET, 1927/398, 1929/160, 1929/407, — alkalmat

lan eszközzel, vagy alkalmatlan tárgyon elkövet
hető-e, 1927/542, —• esetén a bűncselekményt 
csendőrnek véghezvitetni nem szabad, 1931/358, — 
gyanúsítottjával úgy kell eljárni, mintha a bűn
cselekményt befejezte volna, 1931/562, — pisztoly
nak valakire ráfogása, 1929/969, — Szút. 312/1. 
esetében elfogás alkalmazható-e, 1928/409, — testi-
sért^.snél, 1927/24, 1927/173. 

KISKORÚ adósságáért szülök nem felelősek, 1929/1032. 
KISPIHENÖ alat t kénvelembe lehet-e a laktanyában 

helyezkedni 1928/355. 
KISGYŰLÉS szervezete, 1930/7. 
KISZABADÍTÁSA fogolynak, 1926/723. 
KISZÁMÍTÁSA az örskörlet területének, 1927/566, — 

őrjárat tartamának, 1927/397, — szolgálati időnek, 
1933/53. 

KISZOLGÁLÁS megtagadása vendéglőben, 1927/100, 
1930/791, — iparos megtagadhatja-e, 1933/354. 

KIUTASÍTÁS esetei bűnügyekben, 1929/826, — és ki^ 
ti l tás szabályai, 1927/474, 1930/476. 1930/583, — 
külföldinek bűncselekmény nélkül, 1930/584, — 
vendégnek italméro helyiségből, 1930/791. 

r ? ^ 



100 101 

KIUTASÍTOTT és kitiltott egyének előjegyzése a jegy-
zékkönyvecskáben, 1930/1114. 

KITILTÁS, kiutasítás között különbség, 1927/474, 1930/ 
476, 1930/583. 

KITÜNTETjÉSEK meggyalázása, 1929/50, 1934/535, — i 
és rendjelek elvesztése bírói ítélet következtében, i 
1934/449. b. 3., — utólagos igazolását hogyan kell 
kérni a Hadtörténelmi Levéltárnál, 1925/45. 

„KÍVÁNAT" és „felhatalmazás" alat t mit értünk, 1933/ 
579, — ra üldözendő bűncselekmény esetén eljárás, I 
1929/740. ! 

KIVÁNDORLÁSI nyomtatványok őrizetbevétele, 1935/ 
586. 

KrVEZÉNYLÉSE szabályszerűen járőrnek, 1934/67, 
1935/'S0, — és elindulása lovas járőrnek, 1933/162. 

KIVÉTELES bírói illetékesség alá milyen cselekmények 
tartoznak, 1933/676, — ellátás alat t nyugdíj szem
pontjából mit értünk, 1932/641. 

KIZSÁKMÁNYOLÓ üzletkötés jancsibankókkal, 1933/ 
,514. 

KLUBOKBAN engedély nélküli táncmulatság, 1928/690. 
KÓBOR-cigányok felügyelete, 1932/672, — ebnek mit 

nevezünk, 1931/48, — eb vadászterületen lelőhető, 
1931/593. 

KOCSI felügyelet nélkül hagyása, 1927/542, 1928/213, 
— névjelző tábla hiányáért ki felelős, 1927/66, —• 
névtábla házilag előállitható-e, 1930/342, — kocsizó 
géppuskás század ismertetése, 1929/893. 

KOHOLT bűncselekmény. 1926/758, 1928/1002, — fel
jelentés esetén eljárás, 1931/704, — panasz esetén 
feljelentő ellen el lehet-e iárni, 1931/864. 

KOLDU,SOK, csavargók ellenőrzése, 1932/722, ^ által 
elkövetett lopás, 1926/795, — lás miat t elfogottat 
hova kell átadni, 1932/148, — lási engedély 
másnak átengedhető-e, 1930/791, 

KóLIKv\ lovaknál. 1932/280. 
KOLLÉGA meRSzóHtást kerüljük, 1931/765. 
KOIVIPON fizetés nélkül átkelés, 1929/337. 
KOMMUNISTA agitátorok módszerei, 1927/232, — in-

KOMMUNISTA 
dúló eljátszatása, 1932/248, — induló éneklése, 
1933/288, ••— lázadás új büntetőjogi fogalmazása, 
1928/626, — lázadások taktikája, 1930/630, — 
megbízatás elfogadása elég-e az elfogáshoz, 1930/ 
874, — összeesküvés módszere, 1927/380, — röp
iratok terjesztése, 1926/434, — nyomtatványoltkal 
eliárás, 1935/586. 

KOMMUNIZMUS éltetése, 1932/117, — visszatérésével 
fenyegetőzés, 1932/248, 1934/439. 

KONYHAKEKTÉSZET a küzgazdálkodásokban, 1926/ 
680. 

KORCSMA alatt mit kell érteni, 1929/1124, — ellenőr
zésénél tennivalók, 1933/394, —• és fűszerkereske
dés egy helyiségben lehet-e, 1931/562, — éjjeli 
szállást adni szabad-e, 1931/329, — idegenellenőr
zés szempontjából, 1929/535, — i mulatozásért fel
jelentést lehet-e tenni, 1932/183, — istentisztelet 
alat t be kell-e zárni, 1928/299, — hitel szabályai, 
1929/1122, 1933/417, — kiszolgálás megtagadása, 
1927/100, 1930/791, — magánlakáson vendégek ki
szolgálása, 1926/254, — nyitási időpontja meg 
van-e állapítva, 1932/609, — rendészeti ellenőr
zése, 1929/1054, — (rosszhírű) előjegyzése a jegy
zékkönyvecskében, 1930/1114, — vásárban sátrat 
üthet-e, 1928/185, — zárórája, 1927/138, — zené
lés szabályai, 1928/213. 

„KOKCSMAZAS" alatt mit kell érteni, 1930/307. 
KORHATÁROK a büntetőjogban, 1927/321. 
KŐRHAZ-ban hozzátartozók fogkezeJése, 1929/132, — 

ápolási költségeket kik kötelesek viselni, 1930/1018, 
— ápolási költsége nyugdíjasok családtagjainak, 
1927/698. b. 1., — ápolási költségeket szolgálatban 
történt sérülés esetén kincstár viseli, 1931/22. j . 
7 __ ápolási költsége tényleges csendőrnek, 1930/ 
1028. j . 2., 1931/246. b. 4., 1930/652. j . 4., 1932/ 
682. j . 5., — ápolási költséget mikor viseli a kmcs-
tár , 1931/22. j . 7., — i orvos mikor közhivatalnok, 
1927/474. 

..utÚH 
•JJi'9^ 

*d> I n m m^bF;wsPisM"i^^9^^Y, 'jA^'-vi 
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KORLÁTLAN kimaradozás, 1926/405. 
KORLÁTOLT egyének beszámíthatósága, 1925/476, — 

italmérés nemei, 1930/601. 
KORMÁNY megsértése, 1926/830. 
KORMÁNYBIZTOS alatt kit kell érteni, 1929/793. 
K0R1VL\NY'ZŐ Ür Ö Főméi tósága arcképe hol kapható, 

1932/653. b, 3., — jubileuma alkalmából közkegye
lem, 1930/475, — neveuapján díszebéd az őrsökön, 
1930/1132. b. 1., — sértés kivételes bírói illetékes
sége, 1933/676, — i kegyelem visszautasítása, 
1926/830. 

KORONAÖRSÉG szervezete és szolgálata, 1928/725. b. 8. 
KORONÁZÁS hogyan történik, 1932/785. b . 3. 
KORONGJÁTÉKRAL csalás vásárokon, 1928/174. 
KORSZERŰ karhatalom, 1932/142, 1932/202, 1932/267, 

1932/340, — örslaktaiiya, 1932/578. 
KORUNK haladásának hatása a bűnözésre, 1932/539. 
KOSZORÜ eltávolítása sírról, 1926/795, — élővirágko

szorú ellopása, 1926/106. 
KÖD és füst (mesterséges) jelentősége a harcban és 

mögöttes országban, 1929/566, — ösítés mestersé
gesen hogyan történik, 1935/283. 

KÖLCSÖN (állami) gyümölcsös létesítésére, 1934/93, 
b. 8., — kért fegyverrel vadászat, 1929/505, 1929/ 
1063, 1934/147, — ös tiszteletadás, 1929/33, — t 
csendőr házépítésre kaphat-e, 1928/158, — vett 
pénz vagy tárgy vissza nem adása, 1931/811, 1932/ 
549. 

K Ö L T É S R O T H A D Á S alat t mit értünk, 1934/5G6. 
KÖLTSÉGMEGTÉRITÉST alaptalan feljelentés esetén 

gyanúsított követelhet-e, 1930/307. 
KÖLTÖZKÖDÉSI költségek megtérítése nyugdíjazásnál 

és újra ténylegesitésnél, 1931/135. b. 1. 
KÖNNYELMŰ feljelentést nem szabad tenni, 1932/45, 

1932/511. 
KÖNYöRADOMÁNY-gyüjtésekről, 1928/646. 
KÖNNYŰ aknavető és alkalmazása, 1931/551, — testi

sértés vétsége esetén bűnjel őrizetbe veendő-e, 
1932/147. 
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KÖNYV-et milyet olvassunk, 1929/13, — vezetését üzle
teknek, üzemeknek csendőr átvizsgálhatja-e, 1930/ 
25. 

KÖRHELYISÉG nyilvános helyiség-e, 1932/183, — lűn-
t á t körül kell-e venni korláttal, 1932/455, 1935/ 
412. 

KÖRNYEZETTANULMÁNY, 1931/390, 1933/22. 
KÖRÖZÉS, nyomozólevél és elfogatóparancs között kü

lönbség, 1927/358, — előjegyzése a jegyzékköny
vecskében, 1930/1113, — ött egyénről arckép be^ 
szerzése, 1932/676, — ött egyének ellenőrzése a 
bejelentőíapok alapján, 1935/16, — t és egyebet is 
tartalmazó parancsot hogyan kell iktatni, 1928/ 
269, — t tartalmazó parancsok iratcsomózása, 
1928/244. 

KÖPENY viselése áprihs 15. előtt, 1935/259. b. 6. 
KÖRVADÁSZATRA meghívottaknak vadászjegyük kell-e 

legyen, 1928/690. 
KÖSZVÉNY, reuma, zsába, 1930/818. 
KÖTELES-e magánszemély balesetet jelenteni, 1928/ 

662, — a csendó'rt támogatni, 1934/361, — tanús
kodni a csendőr előtt, 1927/657, — ségek és jogok 
a járőrszolgálatban, 1935/79, — ség és jog között 
fegyverhasználatnál miért van különbség téve, 
1930/153, — ség-e az életmentés, 1926/649, — 
ségérzet, 1933/316. 

K Ö T E L K K R E N levő szakasz berendezkedése védelemre, 
1935/409. 

KÖTÉS, csomózás jellegzetességei, 1932/504. 
KÖTÖZÉS öngyilkosság és gyilkosság esetén, 1925/350. 
KŐVEL dobálása gépkocsinak mit képez, 1934/440. 
KÖVET lakása mindenütt területenkívüli-e, 1933/86, — 

ségek tagjainak kihágása, 1929/505. 
K Ö V E T E L M É N Y E K a csendőrséggel szemben, 1928/2. 
KÖVÉRSÉG — soványság, 1930/282. 
KÖVETKEZTETÉS a nyomozásban, 1929/429, 1931/720, 

1934/166, 1934/198, — mint bizonyíték, 1927/222. 
K Ö Z A D Ó K fejében nyugilletmény lefoglalható, 1934/ 

124. b. 3. 
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KÖZALKALMAZOTT tanuló gyermekének ösztöndíja,, 
1928/329. 

KÖZBECSÜ tárgy megrongálása, 1926/758. 
KÖZBEJÖTT akadályok esetén Szút. 266. esetében köte

lező-e 36 óra alatt a bevonulás, 1928/355. 
KÖZBIZTONSÁG a levegőben, 1924/3—6, — vonaton, 

1928/326, — i harcászat alapelvei, 1930/806, — i 
karhatalmi szolgálatban helyzetmegítélés, 1930/ 
978, — i rádiószolgálatunk, 1933/24, — i rendészet 
italmérő helyiségekben, 1929/1054, — i szervek 
egyesítése, 1928/347, — i szolgálat háborúban, 
1925/82, — i szolgálatban meglepés, 1928/10, — i 
természetű parancsot csak csendörségi elöljárók és 
feljebbvalók adhatnak, 1929/306. 

KÖZBOTRÁNY ismérvei és következményei, 1934/322, 
— t okozó bűncselekmények, 1929/610. 

KÖZCSEND elleni kihágások, 1927/114, — éjjel zajos 
munkával, 1926/468, — nyilvános verekedéssel éj
jel is elkövethető-e, 1931/499, — pisztoly ráfogás-
sai, 1929/969, — rádióval, 1932/25. 

KÖZELBIZTOSITÓ járőr feladata, 1934/535. 
KÖZEGÉSZSÉG elleni kihágás, 1926/686, — elleni vét

ség vagy bűntett eseten a bűnjelet a feljelentéssel 
kell beszolgáltatni, 1931/499, — borbélyüzletben, 
1931/834, — itaünérő helyiségekben, 1929/1123, -
mozgófénykép színházban, 1932/284. 

KÖZÉPISKOLA vagy elemi? 1932/53, 1932/83 1932/211. 
KÖZÉTKEZÉS számára állatot vágóhídon kell-e levágni, 

1932/386. 
KÖZFELTÜNÉST keltő bűncselekmény alat t mit értünk, 

1928/473. b. 4. 1929/368, 1930/448, 1930/932. 
KÖZGAZDÁLKODÁS kárára elkövetett lopás esetén 

magánindítvány, 1927/138, — baromfitenyésztés, 
1931/702, 1934/135, — gombatenyésztés, 1927/61, 
— kertészet, 1926/421, — kertjében növényvéde
lem, 1927/203, — konyhakertészete, 1926/680, — 
— köteles-e állatait a vágóhídon levágatni, 1932/ 
386, — méhészkedés, 1927/298, — sertéstartás, 

RÖZGAZDÁLKODÁS 
1928/983, — vetésforgórendszer, 1924/12—4, -^ 
hogyan kell vezetni, 1932/350, 1933/410. 

KÖZGYŰLÉSRŐL valakinek eltávolításában csendőr köz
reműködhetik-e. 1933/480. 

KÖZHIVATALBAN íratok őrizetbevétele, 1935/586. 
KÖZHFVATALNOK-e a vadőr, 1928/956, — meesérí^se, 

1927/114, — i jelles: színlelésével csalás, 1928/467, 
— i esívenruha alatt mit kell érteni, 1929/826, — 
tiszti ee'venruhadarabokat viselhet-e, 1930/247. 

KÖZIGAZGATÁSI birósáffhoz milyen üevben lehet pa
naszt benyúitani, 1932/740, — hatosáé plott folyó 
kiháffási eljárás bűnvádi eljárás-e, 1930/823, — 
hatósághoz lofegi^yver-bűniel beszólsráltatása, 1930/ 
734, — hatóság és bíróság hatáskörébe tartozó 
bűnhalmazatok feljelentése, 1931/30. — hatóság 
és járásbíróság hatáskörébe tartozó bűncselekmé
nyek eevüttes fel ielentése, 1931/269, — hatósági 
intézkedést igénylő nedvekben csf>ndor mikor intéz
kedhetik (Szút. 297/i), 1932/319, — kártérítés, 
1927/198, — kiháeást mikor kell a fiatallíorúak 
bírósáa:ához felielenteni, 1932/24, — rendőri és 
bírói hatóság között mi a különbség:, 1932/317, •— 
tisztviseló'k elméleti és gyakorlati iképzése, 1930/43, 
— törvéiiv ismertetése. 1930/2-

KÖZKEGYELEM Kormányzó Ür ö Foméltósága 'tízéves 
iubileuma alkalmából. 1930/475. 

KÖZLEKEDÉS — íréniármű - - ellenőrzése, 1926/630,— 
úi rendié, 1930/44, — az út kikövezett közenén, 
1928/410, — i akadály esetén /tereptárgyak kiha-
í?-yása 1929/218, — i csendorsée:rol, 1931/581, — 
i 'balesetek helyszínelése, 1934/130, — balesetek
ről statisztikai űrlap, 1934/705, b. 6.. — kihágás 
esetén gépjárművet, kerékpárt őrizetbe kell-e 
venni. 1929/684, 1931/562. — i kihágás esetén 
eljárás, ha műszaki hibából ered, 1934/20, 
— i kódex népszerű ismertetése, 1935/170, — kó
dex hatályon kívül helyezte-e a közlekedésre vonat
kozó vármegyei szabályrendeleteket, 1935/316, — i 
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KÖZLEKEDÉS 
rendészet fürdőhelyeken. 1934/6. — szabálvok vi
zén, 1927/707. — szolsíáiat keréknáron, 1931/658, 
— szolsrálatban járóművek nies^állítása, 1928/146. 

KÖZLEKEDÉSÜGYI vaev útrendószeti kihágás-e a he
lyes elnevezés 1932/781. 

KÖZLÖNYÖKET, szol e:á lati könyveket hogyan kell he-
Ivesbíteni, 1932/87_ 

KÖZMUNKA — kötelezettséee nvusrállományú csendőr
nek. 1926/294. b. 4, 1934/124. b. 3, — ra kirende
lésnek elleiiszpííiilés, 1934/179. 

KÖZOKTRAT alatt mit kell éríe»ii, 1P34/723, — érvény-
tel^nítp.se áthii zással, 1934 /308, — hamisítás, 
1926/686, 1928/862, — hamisítás marhalevél meg
hamisítása által, 1926/399, — hamisítás tettese 
miért nem veszélyes TOnosztevő, 1929/544. 

KÖZÖS feH**i*»ntés több e^vanúsíto+t ellen mikor tehető, 
1928/552, — háztartáshan élők ies-^esek-e, 1928/44, 
— háztartásban élőknél maíránindítvánvi ioe'osult-
sá£:, 1928/925. — ingatlan használata, 1931/96. — 
szerzemény el sikkasztása, 1926/795. 

„KÖZÖSEN MfJKöDÖ fegyveres ero'* alat t mit kell ér
teni. 1931/499. 

KÖZÖNSÉGNEK nyitva álló helyiség alat t mit értünk, 
1930/377, 1932/183. 

KÖZÖSÜLÉS 13 éven aluh cseléddel. 1931/446, — 12 
évesnél fiatalabb leánnyal, 1929/369. 

KÖZRENDÉSZETI szoleálat fos-alma, 1930/141. 
KÖZSÉG belterületén vad elfo^ható-e, 1927/66. 1931/390, 

— belterületén szabad tűz rakása. 1932/249, ~ bí
ráskodást ki sryakorolifí, 1931/616, — bíró által 
bűnjel kicserélése, 1935/52, — bíró köteles-e bi
zalmi ee^yénként me£:ielenni,, 1934/242, — bíróság 
hatásköre kiháe:ási ügyekben, 1930/42, — bor
fogyasztási adót ki fizet és ki nem, 1926/81. j . 3, — 
elöljáróság kikből áll, 1933/745, — elöljáróság 
bűnjel átvételét mesrtaeradja, mit kell tenni, 
1932/675, — elííljárósás: igénybevétele sürgős ha
tósági tennivalókra, 1931/529, — elöljárósággal 
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KÖZSÉG 
jegyzőkönyvet mikor és mire kell felvétetni, 
1933/711, — elöljáróság jogosult-e csendőr felké
résére t anú t megidézni és elövezettetni, 1933/745, 
— nak átadott bűnjel visszalopása gyanúsított ál
tal 1929/792, —nak nem szállítható bűnjelet ho
gyan kell átadni, 1933/699, — elöljáróságot előze
tes letartóztatás ielrendelésére mikor kell felkérni, 
1931/549, — elöljáróság tagjai bizalmi egyéneken 
kívül jelen lehetnek-e a nyomozásnál, 1933/556. j . 3, 
— elöljáróság rendőri hatósági jogai, 1933/745, - -
elöljáróság útján megidézett tanú vonakodás esetén 
©Ifogható-e, 1931/270, — elöljáróság idézésére meg
jelenni vonakodó gyanúsított elfogható-e, 1935/540, 
közmunkakötelezettsége nyugállományú csendőr
nek, 1926/294. b.4., 1934/124. b,3. , — külön lepor-
tyázási ideje, 1934/656, — önkormányzata, 1928/ 
450, — rendőrök (hajdúk) bizalmi egyénékül alkal-
mazhatók-e, 1931/270, — szabályrendeletek, 1928/ 
478, — és tereptárgy leportyázására hosszabb idő 
is előírható-e, mint a távolsági kimutatásban szere
pel, 1934/505, — tűzrendészet, 1932/168. 

KÖZSZÁLLÍTÁS gyakorlata, 1932/415. 
KÖZSZEMÉRMET sértő tárgyak, sajtótermékek, stb, 

őrizetbe vétele, 1934/486. 
KÖZSZOLGÁLATI célokat szolgáló tárgyak alatt mit 

értünk, 1929/1127. 
KÖZTÁRSASÁG és királyság, mint államforma, 

1927/358, — i propaganda, mint bűncselekmény, 
1926/594! 

KöZUTAKNAK milyen utakat nevezünk, 1931/684. j . 2. 
KÖZVETETT bizonyítékok kérdése, 1927/222. 
KÖZVETLEN és közvetett bizonyításnak mit nevezünk,^, 

1935/66. W 
KÖZVESZÉLY alat t mit értünk, 1931/390, — elhárítá-^ 

Sára a csendőr figyelmeztetéssel élhet-e, 1930/475, 
— idején segítségnyújtásról lebeszélés, 1931/235, 
— nek tűzvész mikor nem tekinthető, 1932/25. 

KÖZVESZÉLYES munkakerülésben ki gyanús, 1930/26o, 
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KÖZVESZÉLYES 
— munkakerülőt mikor kell a járásbíróságnak át
adni, 1931/329, — munkakerülőt, ha koldul is, 
hova kell átadni, 1932/148. 

KKIMINAL ANTROPOLÓGIA, 1926/778. 
KKIMENOLOGLI.I kérdések, 1928/594. 
KUGLI nem szerencsejáték, 1933/778, —zni záróra után 

szabad-e, 1932/641. 
KULCS (lopott) használata, 1926/795. 
KÜRIAI döntvény fegyverhasználat magánjogi elbírálá

sáról, 1935/301, 1935/362. 
KURUZSLÁS, babona, 1928/824, — és házi gyógyszerek, 

1929/973. 
KÜT kávájának hiányáért baleset esetén ki felelős, 

1926/290, 1926/612, 1929/655. 
KUTATNI ásatással régiségek után, milyen feltételek 

mellett szabad, 1934/399. 
KUTYA csendőrségi szolgálatban, 1932/177, — ebzárlat 

idején szájkosárral póráz nélkül lehet-e vezetni, 
1928/438, — ebzárlat idején zárt udvaron kötetle
nül Jehet-e tartani, 1931/529, 1932/424, — gazdája 
kíséretében nem kóbor eb, 1931/592, •—• harapás 
miatt a gazdája -felelős-e, 1928/925, — idegen va
dászterületre vitele, 1927/542, 1931/593, — idomító 
telepek hol vannak, 1929/1009. b. 2., — kártevéséért 
gazdája felelős-e, 1929/504, 1931/593. — lelövése, 
1927/68, 1929/49, 1931/48, 1932/423, — uszítása 
testisértés céljából, 1927/66, — telep (csendőr), 
1925/378, — t tartó gazdák kötelességei, 1932/578, 
— val vadak összefogása, 1926/399. 

KÜLDÖNC altisztet kinek és milyen öltözetben kell ve
zényelni, 1933/416. 

KÜLFÖLD-ön (határbirtokon) elkövetett raezőrendörí 
kihágás büntetendő-e, 1928/213, — jön liázasságkö-
tés, 1934/251. b. 2, — ön lakó magyar állampolgár 
külföldi-e, 1934/308, — ön politikai bűntettesek 
menedékjoga, 1929/672, — re nyugdíj folyósit-
ható-e, 1929/407, — re szökött bűntettesek (emig
ránsok), 1926/433, — re szökött vagy távozott 
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KÜLFÖLD 
gyanúsítot t hogyan iíórdezheto ki, 1932/148, — ről 
kelengyét, bútort, hogyan lehet vámmentesen be
hozni, 1933/682. j . 8. 

KÜLFÖLDI állam követének lakása mindenütt területen
kívüli-e 1933/86, — állampolgár hűtlensége bűntet
tét elkövetheti-e, 1933/85, — bíróságnak mikor le
het valakit kiadni, 1931/589, — bűncselekmény 
nélkül kiutasítható-e, 1930/584, — ékkel szemben 
csendó'r magatar tása 1932/85, — egyesület részére 
taggyüjtés, 1926/467, — ellenőrzése és be nem je
lentett külföldiek kinyomozása, 1928/684, — ellen
őrzésénél bizahuí egyént igénybe kell-e venni, 1930/ 
341, — ellenőrzése hogyan történjék, 1932/136, — 
fizetőeszközökkel való üzérkedés esetén csendőrség 
tennivalója, 1933/186, — nél mikor kell attól tar
tani, hogy a hatóság idézésére nem fog megjelenni, 
1929/1181, — hatóság előtt tett magáninditvány 
érvényes-e, 1927/657, — házalhat-e, 1927/99, — és 
idegenek ellenőrzése, 1932/206, — igazoltatása, ha 
magyarul nem tud, 1933/171, — t jelentkezés 
elmulasztása miatt mikor kell elővezetni, 1931/391, 
— kaphat-e iparengedélyt, 1929/969, — követség 
épületébe menekült fogoly ott üldözhetö-e, 1931/96, 
— letelepedése Magyarországon, 1928/1019, — ma
gyarországi egyesület tagja lehet-e, 1927/173, — 
munkavállalásának ellenőrzése, 1935/305, 1928/719, 
-— perelhet-e magyar állampolgárt, 1931/329, — 
után tudakozódások, 1935/368, — pénz vásárlása 
milyen bűncselekmény, 1933/645, — útlevelek is
mertető jelei, 1933/172, — „világutazók'' ellenőr
zése, 1933/166. 

KÜLHATALMAT magyar állam elleni kényszerintézke
désre, hogyan lehet reábírni, 1935/349. 

KÜLÖNBÖZŐ bűncselekmények miatt ismételten bünte
tet t gyanúsított elfogása. 1930/512, - ^ hatáskörbe 
tartozó halmazat feljelentése, 1931/30, 1931/269. 

KÜLÖN-KÜLÖN feljelenteni mikor kell több gyanúsítot
t a t és mikor együttesen, 1932/576. 

' lUGBü . 
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KÜLÖNLEGES gépjárómű-e a traktor, 1932/609, — 
szolgálati feladatok egyes hónapokban, 1931/922, 

KÜLÖNÖS ismertetojelek fontosságra, 1929/950, — is-
xnertetöjelek szerinti csoportosítást a nyomozó-
kulcsban hogyan kell használni, 1931/565. 

KÜLÖNVÁLASZTÁSA \ különböző hatáskörbe tartozó 
bűnhalmazatnak lehetséges-e, 1931/30. 

KÜLSEJÉT a bűntettes hogyan változtatja, 1929/950. 
KÜLSŐ megjelenése csendőrnek, 1928/533. 
KÜLSZOLGÁLAT vezénylése hogyan történjék, 1931/ 

724, — ban étkezés megoldása, 1931/74, — ból Szú t 
266. esetében 36 óra alatt be kell-e vonulni, 1928/ 
355, — i órák kérdése, 1934/354, — ra alkalmat
lanságot irodai beosztás végett orvosilag hogyan 
kell megállapítani, 1930/1028. b. 1. 

KÜLTELEK és beltelek között mi a különbség, 1934/468. 
KÜLTERÜLETEN lakó főmagánvádló a járásbírósághoz 

utasítható-e, 1933/711. 
KÜZDELEM a bűnözés ellen, 1928/594. 
KÜNNLAKASA nőtlen csendőrnek, 1931/189. j . 3. 
KVARCLÁMPA a nyomozásban, 1934/8, — mire lehet 

használni, 1933/495. 
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LABDARUGÓ mérkőzéshez kivezényelt járőr tennivalói, 

1932/215. 
LABORATÓRIUMUNK (bűnügyi) ismertetése, 1932/633. 
LAKÁS egészséí;es voltának fontossága, 1929/764, —• t 

felmondani mikor kell, 1931/126, és 127, — (ren
des) és állandó tartózkodási hely fogalma, 1929/ 
408. 

LAKÁSBAN elővigyázati intézkedések bűncselekmények 
meg:elözésére, 1931/888. 

LAKBÉR polgári próbaszolgálat alatt illetékes-e, 1931/ 
— illetménye, nyu^állományóaknak, 
re háztulajdonos zálogjoga, 1934/51. 
kilalíoltíitása háztulajdonos által, 

ház udvarán vad elfogása, 1931/446. 
LAKOSSÁG között honvédelem gondolatának teriesz-

tése, 1928/314, — meghívásai élői hogyan kell ki
térni, í 934/775, — gal értekezés járőrszolgálat-

.^al érintkezés portyázás kőzbem, 
számítva hány lélekre essék egy 
b. 4. 
szempontjai, 1932/478, — ban 

lakni özveííy csendőr kötcles-e, 1929/934, — ban 
nagypiheno tar tása a szolgálat vigén, 1934/652, — 
ban tar to t t kispihenó'nél kényelembe lehet-e helyez
kedni, 1928/355, ~~ ból távozás eseten jelentkezés, 

739. b. 4., 
1929/407, — 

LAKÓ önkényes 
1926/398,' — 

ban, 1931/852, — 
1931/152, — után 
csendőr, 1932/749. 

LAKTANYA biztosítás 

LAB 
1930/1131. j . 1.. - - védelme, 1930/8. 

•bélit hol kell tartani, 1930/31. b. 1., — beli és ru
házat kiszállítása és átvétele, 1929/ 953, — betes
sékeli, 1931/239, — bilincset alkalmazni nem sza
bad, 1932/550, — izzadás 1931/242, — nyomok 
azonosítása, 1932/76, — nvomok a nyomozásban, 
1928/180, 1929/666. 1929/852. 

MB.-köIcHÖnt csendőr kaphat-e, 1928/158. 
L Á D Á J Á T a csendőrnek mikor szabad átkutatni, 1931/ 

234. 

«Í' 
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LÁGY fekély ismertetése, 1930/3. szám. külön mellék-
Jete. 

LAMFAIT gépjáróműnek hogyan kell ellenőrizni, 1933/ 
761. 

LÁTÁS í'ernberij ismertetése, 1929/190, — romlása, 
1933/180, — i zavarok, 1933/184. 

L A T L F : L E T beszerzése sértett akarata ellenére, 1926/ 
758. — hiányában testi sértésnél mit kell tenni, 
1934/604. 

LÁZADÁS, 1932/173, — leküzdésére kiképzés, 1926/478, 
— és forradalom közt kiilönbsés:, 1926/505, — 
taktika ia, 1930/630, — új büntet/Jjogi fogalmazása, 
1928/626. 

LAZÍTÁS kivételes bírói illetékessége, 1933/676, — nyo
mozása. 1925/370, 1926/418. 

LEARATOTT eabona ellopása mezíiről, 1935/20. 
LEÁXySZf)KTETÉS tettese nüért nem veszélyes go

nosztevő. 1929/544. 
LEBÉLYEGZETLEX bankje.gyek örizetbevétele, 1929/ 

356. -
LEBUJOK előjegyzése a jegyzökönyvecskében, 1930/ 

1114. 
L E F E G V \ T : R Z É S , 1925/157, 1926/193, 1933/204, 1933/ 

277. 
LEFEKVÉS takarodó előtt meg van-e engedve, 1926/ 

365. b. 4. 
LEFÉNYKf:PEZf:SE a csendőrnek Kvanusítottak társa

ságában. 1930/420. — R íryaniisffottnak, 1932/675, 
— a belvszínnek. 1932/446. 1935/198. 

LEFOGLALÁS alá esik-e gépjárómű és kerékpár kihá
gás esetén. 1929/684, — bűnjeleknek kíháíjás ese
tén. 1929/354, — sal szemben tétlen ellenszeertilés. 
1931/499, — t tárp'yak elszállításához karhataln^ii 
szolgálat véerrehajtó mellé vezényelhető-e, 1932/ 
117, — t zálogtárgyak visszalopása, 1928/102 — 
postai kijldeménveknek. 1935/586. 

LEGELTETíiSXftL (tilosban) zálop-niís, lP'>6/542 
„LEGKíiZELEBBI" község alatt hulla szállításánál mit 

kell érteni, 1932/284. 
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L E G 1 T : K egészségügyi veszedelme, 1933/547. 
LEÍRÁSA lovaknak, 1927/234. 
LEKt'ZDÉSE a bűnözésnek, 1928/594, — ellenszegülé

seknek, 1926/411. 
LELEPLEZÉS céljából gyanúsított beugratása tilos, 

1931/358. 
LELKI élet ismertetése, 1931/876, 1932/71, 1932/304. 
LELÖVÉSE kutyának, 1927/68. 
LELTÁRAKKAL, ha betelnek, mi az eljárás, 1933/720. 

b- 2. 
LEMEZDOBÁLÓ csalók, 1028/1013. 
LEMLNTAZÓ eljárás, 1930/74, 1930/237, 1930/568. 
LENDVAY-féle távolságmérő térképolvasáshoz, 1927/ 

457. 
LEXYELÉSE tárgyaknak — első segélynyújtás, 1932/ 

247. 
LEPECSÉTELT rádió önkényes üzembeheiyezése, 1931/ 

649. 
LEPLEZNI kiderítetlen eseteket nem szabad, 1932/366, 
LEPORTYÁZÁS idejének kiszámítása községeknél és te

reptárgyaknál, 1934/656, — ára községnek, terep
tárgynak hosszabb idő elöírható-e, mint a távolsági 
kimutatásban szerepel, 1934/505. 

LERÉSZEGITÉS mint kihágás, 1929/1089. 
LES előírása és megtartása, 1931/725, — re előírt idő 

egyharmada pihenő, 1934/704. j . 5, — t be kell-e 
fejezni, ha a járőr t észrevették, 1928/719. 

LESZERELÉS, fegyverkezés, 1929/818. 
LESZERELT csendőr ügyében bírói illetékesség, 1926/ 

144, — csendőr visszavétele, 1930/1083. j . 1. 
LETAKTÓZTATÁSI intézetek súlyosságának fokozata. 

1934/504. 
LETELEPEDÉSE külföldieknek Magyarországon, 1928/ 

1019. 
LEVEGŐ közbiztonsága, 1924/3—6. 
LEVÉL — alatt mit kell érteni, 1935/586, — titok meg

sértés esete, 1927/614, — elfogott egyén címére 
érkezett levelet csendőr felbonthatja-e, 1933/288, 
— ktilöönc összetépi, mit követ el, 1931/676. 

6 
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LEVELEZNI szomszédos áUam örsévei szabad-e, 1931/ 

648. 
LEVENTE-ügy ismertetése, 1929/34, — ék izgatása, 

1931/471, — intézmény becsmérlése, 1932/485, — 
mulatságon fiatalkorúak szeszesitalt fogyaszthat
nak-e, 1934/632, — oktató hatósági közeg-e, 1932/ 
781. 

LEVONÁS zsoldból, nyugdíjból magánadósság törleszté
sére, 1934/609. b. 3. 

LÉG-i felderítés Cellenséges) és a csapat védekezése, 
1935/149, — i figyelőszolgálat, 1927/304, — i for
galom ellenőrzése, 1924/3—6, •— i közbiztonság, 
1924/3—6, — védelemről, 1927/650, í 928/372, — 
védelem (passzívj 1928/36, — védelem és csend

őrség, 1925/2. 
LÉLEGZÉS 1929/138. 
LÉLEKTANILAG befolyásoló kérdések intézése, 1929/ 

630. 
L É N Y F : G I L E G vagy tartalmilag a bűnjel mikor áll a 

bűncselekménnyel összefüggésben, 1930/1124. 
LÉP élettani szerepe, 1929/375. 
LÉPFENE, 1927/421, 1933/79, 1935/140. 
LÉTSZÁMA csendőrségnek lélekszámonkint, illetve km^-

kint hány fő legyen, 132/749. b. 4. 
LIBERALIZMUS — nacionalizmus, 1926/200. 
LISZT árusítása vegyeskereskedésben, 1929/50. 
Ló-betegségek Tfertőzökj, 1935/140, — betegségeinek és 

hibáinak leplezése lóvásáron, 1932/103, — csendőrló 
élete folyása, 1935/433, — emésztési bánta^mni. 
1932/280, — fertőző és ragadós betegsége, 1927/ 
420. — gázvédelme, 1935/309, — gondozása, 1931/ 
634, — háton 23 órás őr.iárat „fárasztó s/olgá-
Iat"-e, 1929/476, — íngyulladása és tüdőtágulata, 
1935/405, — korának felismerése, 1927/234, — le
írása, 1927/234, — patkolása, 1926/782, 1934/518, 

- rossz szokásai, 1927/55, — szoktatása lövéshez, 
1932/538, — szőr levágása élőállatról, 1926/686. — 
takarmányozása. 1933/702, — tápvizsgálat, 1926/ 
641, 1932/420, — vagy kerékpár, 1928/282. 

LÖAPOLÓ társadalombiztosítási ügyeiről mit kell tudni, 
1932/658, — t a közgazdálkodás mikor veheti 
igénybe, 1933/489. b. 5. 

LOBOGÓ és zászló között mi a különbség, 1933/457. b. 5. 
LOGIKA a nyomozásban, 1929/429, 1931/720. 
LOPÁS nyomozása, 1931/637, — bemászás, feimászás, 

1926/389, — betöréses lopás, 1927/503, 1929/1046, 
— csavargó által, 1926/795, — ékszer, 1930/724, 
— élö^irágkoszorú, 1926/106, — feltörés, 1928/ 
746, — fenyegetés, 1929/132, — gépjárómű és 
kerékpár, 1931/142, — gyanúsítottja rnikor veszé
lyes gonosztevő, 1931/755, — holttestről, 1927/67, 
1927/245, 1929/75, — ittas embertől 1929/902, — 
jogtalan elsajátítás különbsége, 1927/615, 1929/ 
337, 1931/676, — megakadályozására fegyverhasz
nálat jogosult lehet-e, 1932/182, — megrögzött tol
vaj természetrajza, 1932/626, — mezei lopás nem 
számít visszaesésnek, 1930/341, — minősített volta 
te t tes társakra is kiterjed-e, 1929/654, — munkások 
közös elhelyezésében miként minősül, 1931/126, — 
miatt kétszer büntetett egyén mezörendöri kihágása, 
1929/869, — nak látszó eset mikor tartozhatik pol
gári peres útra, 1935/430, — nem vagyoni haszon 
végett, 1926/106, — öntudatlan embertől, 1927/ 
615, — sértet t szolgálatában levő személy részéről, 
192S/S95, — sikkasztás különbsége, 1926/686, 1929/ 
186, — szérűskertből, 1931/755, — templomból, 
1926/795, — tettesének elverése és levetkeztetése, 
1926/613, — vásárokon, 1932/210, — visszaesés, 
1929/106, 

LOPOTT dolog ellopása, 1928/243, — dolog értékének 
megállapítása, 1930/823, — kulcs használata, 1926/ 
795, — és talált dolog, 1926/182, — tárgy megtar
tása végett kifejtett erőszak fogalma, 1933/778. 

LOVAGIASSÁG a csendőr erénye, 1932/43. 
LOVAS-csendőr — kard milyen lehet és hol tartandó, 

1933/556. b. 3, 1933/684. b. 1, 1934/734. b. 2, — 
járőrszolgálat jtudnivalói, 1933/162. 

LÓVERSE]VY-műszavak,~1930/999. j . 1, 1934/545. b. 2. 

1 ^ 
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LŐFEGYVER T bélyeggel el nem látott) Őrizetbe
vétele, 1929/355, — bűnjel beszolgáltatása, 1930/ 
734^ — bűnjelet hogyan kell csomagolni, 1933/697, 
— en lövés nyomai, 1931/774, — fegyverigazolvány
ban nem szerepel, hova kell feljelentést tenni, 1930/ 
153, — katonai lőfegyvert hova kell beszolgáltatni, 
1932/283, — lőszer megvizsgálása a helyszínen, 
1932/199, — t orvvadásztól mikor kell őrizetbe 
venni, 1931/212, — őrizetbevétele, ha fegyverigazol
ványban nem szerepel, 1929/1063, — őrizetbevétele 
vadászati illetékkel kapcsolatban elkövetett kihágás 
esetén, 1928/803, — őrizetbevétele végett szabad-e 
házkutatást tartani, 1934/147, — őrizetbevételénél 
mire kell figyelemmel lenni, 1932/442, —- sérülések, 
1929/993, — után kutatás fontossága, 1932/212, — 
rel vadászás, mely a fegyverigazolványban nem 
szerepel, 1929/186, — vadászati kihágás esetén ok
vetlenül őrizetbe kell-e venni, 1935/379. 

LÖGYAPOT, 1931/905. 
LÖKIKÉPZÉS a csendörségnél, 1928/366, — kapáslövés, 

gyorslövés, 1927/229. 
„LÖKÉSZ" helyzet alatt mit kell érteni, 1933/215, 
LÖVÉS ablakon át embertömegbe, 1931/676, — ijesztés 

céljából mezőőr által, 1930/1045, — kapáslövés, 
gyorslövés, 1927/229, — lakott helyen, 1929/49, — 
nyomai lőfegyvereken, 1931/774, — riasztás céljá
ból, 1934/50, — hez puskával adatok, 1928/706, — 
hez szoktatása lovaknak, 1932/538, — i sérülések, 
1929/993, — sel elkövetett bűncselekménynél hely
színi szemle, 1932/199. 

LUDOVIKA akadémikusok csak a tisztikar tagjainak 
tisztelegnek, 1932/225. b. 5. 

LÚDTALP, 1931/239. 
LÜGKÖ gondatlan kezelése, 1932/423, — mérgezés, 1930/ 

LUMINALMÉRGEZÉS, 1930/1093. 

^cae-
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MADÁR (hasznos) pusztítása, 1931/756, — védelem 

és csendőrség, 1930/718. 
MAGATARTÁSA csendőrnek gépkocsivezetőkkel és kül

földiekkel, 1932/85, — szolgálaton kívül, 1933/724, 
— tanuként szereplésnél, 1929/1078, — vasútállo
máson, 1925/97, — városban, 1933/165. 

MAGÁNALBUMBA „jelentkezés" hivatalos bevezetése 
tilos, 1933/169. 

MAGÁNEGYÉN köteles-e balesetet jelenteni, 1928/ 
662, — köteles-e csendőr segítségére lenni, 1934/ 
361. 

MAGÁNÉLETE csendőrnek, 1924/10—5. 
MAGÁNÉRTESÜLÉS hivatalos eljárás tárgyává tehető, 

1926/758. 
MAGÁNHÁZNÁL táncmulatság, 1929/186, — házibál, 

1932/182. 
MAGÁNINDITVÁNY szabályai, 1926/47, 1926/324, 1929/ 

740, 1933/255, — anyós és meny között, 1932/147, 
— csalás, 1927/245, — cseléden elkövetett megfer-
tő/ tetés esetén, 1931/446, — egyesület sérelmére el
követett becsületsértés, 1932/118, — erőszakos nemi 
közösülés 1926/648, — férj feleség helyett, 1926/ 
399, — fiatalkorúak között elkövetett becsületsértés, 
1929/1127, — fiatalkorú özvegy tehet-e, 1930/376, 
— haszonbérlő által elkövetett bűncselekmény, 
1929/868, — házasságtörés, 1928/21, — hiányában 
12 éven aluli leánnyal nemi közösülés üldözhető-e, 
1934/696, — hiányában is el lehet járni orgazda 
ellen, 1930/733, — hiányában üldözhető-e az együt
tesen elkövetett erőszakos nemi közösülés és súlyos 
testisértés, 1930/733, — hiányáról jelentést kell 
tenni, 1930/613, 1930/1124, — jogosult hiánya ese
tén nyomozás megindítása, 1928/925, — közgazdál
kodás kárá ra elkövetett bűncselekmény esetén, 
1927/138, — külföldön tették, érvényes-e, 1927/ 
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MAGÁNINDÍTVÁNY 
657^ _ megtagadása esetén hogyan kell eljárni, 
1928/552, 1932/385, — sógorsági viszony esetén, 
1927/66, — 12 évesnér fiatalabb leánnyal közösülés
nél, 1929/369, — 13 éves leánnyal közösülés esetén, 
1928/925, — unokaöccs által elkövetett lopás ese
tén, 1930/1018, — ra üldözendő bűncselekmények 
jegyzékkönyvecskében miért szerepelnek, 1930/ 
1110, — vadházasok között, 1928/662, — vérfertő
zés esetében, ha szülők nincsenek, 1930/448, — 
visszavonását hogyan kell a jogosulttal aláíratni, 
1929/757, — visszavonásáról jelentést kell tenni, 
1928/213, 1928/467, 1929/869, 1930/823, 1930/ 
1018. 

MAGÁNJOG és büntetőjog, 1925/402, — és büntetőjog 
határvonalai, 1935/426, — i felelőssége a bűntettes
nek, 1926/324, — i természetű panaszok a csend
őrség előtt, 1930/834, — i vonatkozásai fegyver
használatnak, 1935/301, 1935/362, 

MAGÁNKUTATÓ irodákról tudnivalók, 1932/56, — iro
dáknak nem szabad felvilágosítást adni, 1931/791. 
b. 2. 

MAGÁNLÁDÁJA a csendőrnek mikor kutatható át, 1931/ 
234. 

MAGÁNLAKÁSON találkahely leleplezése végett járőr 
megjelenése, 1932/116, — hangszeren játszás, 1929/ 
75, — vendéglős vendégeket kiszolgálhat-e, 1926/ 
254, — járőrök jelentkezni kötelesek-e, 1928/269, 
1930/551, — pihenő tartható-e, 1928/355, — poli
tikai értekezlet, 1928/522, 1932/182. 

MAGÁNLAKSÉRTÉS csendőrlaktanyában, 1926/612, — 
esetei, 1928/607, — magyarázata, 1929/160, — és 
testisértés, 1927/209, — vétségének esete, 1930/25. 

MAGÁNOKIRAT alatt mit értünk, 1934/723, — hamisí
tás, 1926/686, — és közokirathamisítás, 1928/862. 

MAGÁNTANFOLYAMOT tanító tarthat-e fenn, 1932/ 
182. 

MAGÁNTÁRSASÁG (lakodalom) zárórája nyilvános he
lyiségben, 1933/778. 

- i. 
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MAGÁNTERMÉSZETŰ és személyes szolgálat, 1927/397. 
MAGÁNVÁDLÓ alatt kiket értünk, 1929/609. 
MAGÁNOSOK elleni erőszak fogalmához magyarázat, 

1928/632. 
MAGÁRAHAGYÁSA részeg, tehetetlen embernek, 1926/ 

612.^ 
MAGÁVAL tehetetlen öreg rokon eltartásának megtaga

dása, 1934/50. 
MAGZATELHAJTÁS belső szerekkel, 1927/320, 1928/ 

632, — emberölés különbsége, 1927/615, — gyanú
sított orvosilag megvizsgáltatható-e, 1928/131, ^^ 
kísérlete, 1927/66, — orvos köteles-e bejelenteni, 
1930/875. 

„MAGYAR ÁLLAMMAL közösen működő fegyveres- erő" 
alatt mit kell érteni. 1931/499. 

MAGYAR állampolgár ha külföldön lakik, külföldi-e, 
1934/308, — állampolgárság megszerzése és vissza
szerzése, 1928/98. — ?.nit vásárolnunk. 1931/889, — 
csempészek beárulása idegen vámközegek előtt, 
1933/353, — címer leírása és azzal kapcsolatos bűn
cselekmények, 1930/276, — falu, 1927/666, — 
Hiszekegv éneklese alatt ülvemaradás, 1932/456, — 
név felvételének szabálvai, 1931/328, 1933/609. — 
Szent Korona leírása, 1932/785. b. 3, — Szent Koro
nán a kereszt elferdülését mi okozta, 1927/177. b. 5. 

MAGYARORSZÁG határszolgálata, 1932/331. 
MAGYARORSZÁGI Munkások Rokkant- és Nyugdíjegy

letének csendörök nem lehetnek tagjai, 1934/544. 
j . 1. 

MA GYÁROS AN-KATONÁSAN: — helyes beszéd- és írás
mód, 1929/467. — Idegenszerűségek a magyar ka
tonai nyelvben. 1929/860. — va. v e . . . lesz, 1930/ 
244, — miáltal, miért i s . . . , 1930/374, . . . mely 
üsrvben . . ., 1930/412, — . . . ami, amennyiben . . ., 
1930/473. — Mondatszörny, 1930/583, 1930/732. — 
azon, ezen . . . , ama, e m e . , ., 1930/822. — Ez egy 
o l y a n . . . , 1930/873, — u t c a . . . kevésbbé. . . ah
hoz . . . . 1930/988. — Keveset látott ollyant. . . , 
1931/12, — Sértettnő, panaszosnő, ká rosnö . . . , 
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MAGYAROSAN-KATONASAN 
1931/158, — jelentőséggel bír . . . , nagy múlttal ren
delkezik, 1931/266, . . . tárgyát képez i . . . , 1931/ 
327. — Rövidség vagy magyarosság? 1931/561, — 
németes szórend, 1931/677, — lead egy lövést, 
1931/836, — pardon, szervusz . . . , 1931/929, — 
akta, bankett, kisztihand . . ., 1932/116, ^ mondat-
csonkitó közbeszúrások, 1932/316, — ágyú, löveg, 
puska fegyver . . . , 1932/421, — teljtartalmú, hason^ 
á l l á sú . . . , 1932/739. — Ki lett a zsernyák . . . , 1933/ 
288, — Illetve-szinte, 1934/336, — A nesti nyelv, 
1935/49, — nem fogásolta ki, 1935/182. — Vala
mit a E^zórendröl. 1935/182, ^ ^ki—aki, me^i'— 
amely, amely—ami, 1935/345, — visszamutató név
más (az, azt, annak), 1935/508. 

MAGYARUL nem tudó külföldiek igazoltatása, 1933/171. 
MARHALEVÉL nélküli állatvásárlásnál ki a gyanúsított, 

1932/118, — meghamisítása, 1926/399, 1930/376, 
1932/386, 1933/85, 1935/412, — szabályai, 1928/ 
118. 

MARASZTALÓ határozat kártérítés, esetén, 1927/198. 
MAROKFEGYVEREK bűnügyi sajátosságai, 1931/542, 
MASZLAGMÉRGEZÉS, 1930/1095. 
MATEMATIKÁJA szerencsejátékoknak, 1929/959. 
MAJ élettani szerepe, 1929/375. 
MÁJUS elsejét a munkásság miért ünnepli, 1929/447. 

j . 1, — ban végzendő szolgálatok, 1931/922. 
MÁKFŐZET mérf^ezés, 1930/1094. 
MÁRCIUSBAN végzendő szolgálatok, 1931/922. 
MÁS megölése, mint akit a tettes akart, 1929/504, — 

örskörletbcn elkövetett kihágás esetén eljárás, 1935/ 
20, — nál alatt házkutatás szempontjából ki értendő, 
1929/307. 

MÁV-nál töltött szolgálat igazolása, 1933/652. b. 5. 
MÁZSAMÉRLEG' (hitelesítetlen) 'használata, 1928/926. 
MEDÜíÁLmérgezés, 1930/1093. 
MEGÁLLANI nem akaró gépjáróművel mi az eljárás, 

1930/1124. 
MEGÁLLÍTÁSA járóműveknek csendőr által, 1928/146. 
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MEGBÍZÁS színlelése fondorlat, 1927/173. 
MEGBÍZHATATLAN panaszt nyomozás előtt meg kell 

vizsgálni, 1931/332. 
MEGBÍZHATÓSÁGA a csendörségi feljelentéseknek, 

1933/711. 
MEGDOBÁLÁSA gépkocsinak mit képez, 1934/440. 
MEGETETÉSE undorító dolognak babonából, 1935/83. 
MEGFAGYÁS alatt mit értünk, 1924/11. szám 12. old. 

j . 5. 
MEGFEKTÖZTETÉS cseléden elkövetve hogyan üldö

zendő, 1931/446. 
MEGFIGYELÉS, 1928/730, — hogyan kell végezni, 1934/ 

582, — egyesületeknek, 1931/834, — nemzetvédelmi 
szempontból, 1931/755, — polgári ruhában, 1930/ 
746, — re polgári ruhás csendőrök igénylése, 
igénybevétele stb. az őrsökön, 1931/402, — képes
ség fejlesztése, 1930/918. 

MEGFULLADÁS, 1925/224. 
MEGGONDOLATLAN feljelentést nem szabad tenni, 

1932/45, 1932/511. 
MEGHAMISÍTÁSA táncvigalmi engedélynek, 1926/218. 
MEGHALT ember emlékének meggyalázása, 1928/158. 
MEGHATALMAZOTT fogalma, 1928/744. 
MEGHIÚSÍTÁSA bűnvádi eljárásnak harmadik személy 

által, 1929/900. 
MEGHÍVÁS esetén polgári lakosság részéről, mit tegyen 

az Örs, 1934/775. 
MEGHOSSZABBÍTÁSA fogoly 24 órán túl való örizet-

bentartásának, 1935/298, — bűnvádi eljárásban 
szereplő határidőknek, 1929/1032. 

MEGHŰLÉSES betegségek, 1930/1022. 
MEGIDÉZÉSE csendőrtanuknak a rendőri büntetőbíró

sághoz, 1932/754.-
„MEGJEGYZÉS" címszó alatt mit kell felvenni, 1931/ 

562, 1931/578. 
MEGJELENÉSE a csendőrnek, 1928/533, — szolgálat

ban, 1930/229. 
MEGJELENNI vonakodó gyanúsítottat és tanút csendőr 
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MEGJELENNI 
kérésére község elöljáróság megidézhet és elŐ-
vezettethet-e, 1931/270, 1933/745. 

MEGJELÖI^ÉSE áruknak, 1927/291, — bűnjeleknek, 
1933/695. 

MEGKEZDÉSE és elhalasztása szabadságvesztés bünte
tésnek, 1931/298. 

MEGKÖTÖZÉS öngyilkosság és gyilkosság esetén, 1925/ 
350. 

MEGLEPETÉS a közbiztonsági szolgálatban, 1928/10. 
MEGLEPÉS alkalmával (szakaszparancsnok által) 

kalapot, jelsípzsinórt kell-e tenni, 1928/270, — e a 
közbiztonság ellenségeinek, 1928/10. 

MEGMÉEGEZÉSE állatoknak, 1932/86. 
MEGVÁLTÁSA a nyugdíjnak hogyan kérhető, 1931/890. 
MEGVILÁGÍTÁSA gyúlékony anyagot szállító járómű-

veknek, 1934/536. 
MEGVIZSGÁLTATASA gyanúsítottnak orvossal, 1928/ 

131, 1934/603, — bűnjelnek a nyomozóosztállyai, 
1932/633, 1934/384. b. 6. 

MEGMOTOZHATÓK-e idegenek is házkutatásnál, 1929/ 
307. 

MEGÖLT kívánságára emberölés, 1926/542. 
MEGRENDELÉS esetén elkövetés helye, 1929/506, — 

gyűjtés házról-házra kereskedő által, 1929/307, — 
gyűjtése iparos által, 1934/566, — kereskedő, ipa
ros lakóhelyén kívül gyüjthet-e, 1934/772. b. 1, — 
ügynöki gyűjtése, 1932/549. 

MEGRÖGZÖTT bűnözőkkel eljárás, 1928/509, — tolvaj 
természetrajza, 1932/626. 

MEGSEBZETT vadat idegen vadászterületen űzni sza
bad-e, 1929/1126, 1930/63, — el lehet-e hozni, 
1932/25, 

MEGSEMMISÍTÉSE papírpénznek büntetendő-e, 1927/ 
710, 1929/434, 1931/528. 

MEGSÉRTÉSE csendőrnek, 1927/114. 
MEGSZAKÍTÁSA a nyomozó szolgálatnak, 1928/185. 
MEGSZÁLLOTT területen házasságkötés, 1934/251. b. 2. 
MEGSZERZÉSE gyanús dolognak 1927/256. 
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MEGSZÖKÉS alatt mit kell érteni, 1934/275, — étől el
fogott egyénnek mikor lehet tartanig 1930/307, 
(— és elrejtőzés alatt mit értünk, 1934/505, — i 
szándék be nem jelentése bűnpártolás-e, 1929/506, 
— pénzbüntetéssel büntetendő vétség gyanúsított
jának, 1929/901, — ott bűntettes külföldi követ 
nyaralójába menekül, elfogható-e, 1933/86, — ott 
tettes üldözése, 1934/691. 

MEGTAGADÁSA a személyazonosság igazolásának, 
1927/114, — tanúvallomásnak csendőr előtt, 1927/ 
. 657, — vallomásnak gyanúsított által, 1926/648. — 
vendég kiszolgálásának vendéglőben, 1927/100. 

MEGTALÁLÓ követelhét-e jutalmat a talált tárgyért, 
1927/100. 

MEGTÁMADTATÁSA esetén a csendőrnek polgári egyé
nek kötelesek-e segíteni, 1935/474. 

MEGTÉVESZTÉSE az ellenségnek, 1935/247. 
MEGYEI városok új szervezete, 1930/40. 
MELLÉKBÜNTETÉS és főbüntetés, 1934/505. 
MELL- és hassérüléseknél első segélynyújtás, 1932/180. 
MENEDÉKJOG poütikai bűntetteseknek, 1929/672. 
MENEKÜLŐ tettes üldözése, 1934/691. 
MENET (harcászati), 1930/300. 
MENETREND betartása autóbuszok által, 1928/495. 
MENY és anyós között magánindítvány, 1932/147. 
MENYASSZONYRA vonatkozó követelmények csendőr

nél, 1933/574. 
MESTERSÉGES köd és füst harcban és mögöttes or

szágban, 1929/566, 1935/2S3. 
MESZET házalva árusítani szabad-e, 1931/529. 
METEOROLÓGUS mit tud a nyomozás számára meg

állapítani, 1933/465. 
METHYLALKOHOL mérgezés, 1930/1090. 
MEZEI kártétel esetén kártérítés, 1927/320, — kárté

tel esetén zálogolás, 1929/583, — lopás, ;ha mezőőr 
követi el, mit képez, 1929/654, 1931/358, — lopás 
miatt feljelentést hova kell tenni, ha az érték pon
tosan 60 vagy 40 pengő, 1933/288, — lopás miatt 

- mezőőr felelős-e, 1926/795, — lopás mikor bűntett, 
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MEZEI 
1929/187, 1934/603, — lopás nem számít vissza
esésnek, 1930/341, — miuilta nemzeti ünnepen 
végezhető-e, 1933/275, — munka Szent István 
napján, 1926/379, — termény lopása faiskolából, 
1932/86, — lopása szérűskertből, 1931/616, 1931/ 
755, — terményt betakarítottnak mikor kell tekin
teni, 1935/20, — útból elszántás, 1933/153. 

MEZŐGAZDASÁGI cseléd lakásában a gazda házkuta
tást tarthat-e, 1931/14, — géphez szekeret akasz
tani szabad-e, 1928/496, — t raktor t ki vezethet, 
1931/13, — járóművek megvilágítása, ha gyúlé
kony anyagot szállítanak, 1934/536, — munka 
Szent István napján, 1928/690, 1928/970, — mun
kás elővezetése szerződésszegés miatt, 1930/584. 
— munkások és cselédek elővezetése, 1928/607, —• 
termények (hamisítottak) őrizetbevétele, 1929/356. 

MEZŐŐR előjegyzése a jegyzékköny\ecskében, 1930/ 
1113, — gyanús egyént elfoghat-e, 1929/655, — 

' ijesztőlövéséből keletkezett sérülés, 1930/1045, — 
közhivatalnok, 1929/654, — lopása mit képez, 
1929/654, — mezei lopás miatt felelös-e, 1926/795, 
—- mezörendöri kihágása mit képez, 1931/358. 

MEZŐKENDÖEI kihágást bemás/ás nem minősíti, 1929/ 
869, — kihágás esetén bemászás, 1927/100, — ki
hágás esetén házkutatás tartható-e, 1929/307, — 
kihágás külföldi határbirtokon üldözhető-e, 1928/ 
213, — miatt külföldi felelősségre vonható-e, 
1928/384, — kihágás mikor lopás, 1929/936, — 
kihágási ügyekben 40 P értékig feljelentés községi 
bírónál is megtehető, 1930/42, — kihágás temető
ben elkövethetö-e, 1929/50^. 

MEZTELEN nőt ábrázoló kép szeméremsértő-e-
1927/321, 1935/586. 

MÉHÉSZET haszna és jelentősége, 1928/1010, — az 
őrsön, 1928/298, — tanfolyammal kapcsolatos 
tudnivalók. 1934/347. b. 2. 

MÉHRAJ befogása, 1928/410. 
MÉHMAGZAT fogamzási idejének megállapítása, 1930/ 
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MÉHMAGZAT 
963, — holttest-e, 1931/184, — elhajtás esetén gya
núsított megvizsgáltatása, 1928/131, — elhajtás kí
sérlete, 1927/66, — elhajtás közfeltűnést keltő 
bűncselekmény-e, 1931/184, — elhajtás és gyermek-
ölés különbsége, 1935/465. 

MÉNESKARHOZ csendőrségtöl át lehet-e menni, 1928/ 
213. 

MÉRGET tartalmazó gyógyszerből nagyobb adag egy
szerre nem adható ki, 1930/932, — hogyan kell 
őrizetbe venni, 1931/430. 

MÉRGEZÉSEKRŐL általában, 1930/166, — si esetek 
nyomozása, 1929/118, 1930/1090, 1931/430, — 
felismerése és bizonyítása, 1929/296. 

MÉRGEZETT hús kirakása, 1926/219. 
MÉRETARÁNYBAN hogy kell rajzolni, 1931/559, 1931/ 

940. 
MÉRLEG hitelesítetlen használata, 1927/256. 
MÉRTÉKEK (hitelesítetlenek) őrízetbevétele, 1934/565. 
MÉSZÁROSOK részére vágóállatot iparigazolvány nél

kül összevásárolni szabad-e, 1932/86. 
MÉSZÁRSZÉK-ben húst újságpapírba csomagolni nem 

szabad, 1929/968, — zárórája, 1935/540. 
MÉSZÉGETÉSHEZ iparigazolvánv kell-e, 1931/529. 
MIKROSZKÓP szerepe a nyomozásban, 1933/462. 
MILITARIZMUS — pacifizmus, 1926/732, 1927/23. 
MINISZTEREK megsértése, 1926/830. 
MINŐSÍTENI hogyan kell a csendőrnek, 1929/476, 

1935/270. 
MINŐSÍTŐ körülmény-e a gyámság, rokonság, 1928/467. 
MiNőSfTETT lopás tettestársakra is kiterjed-e, 

1929/654. 
MINTAVÉTELI jelentés vétség vagy bűntett esetén 

nem szolgáltatható be, 1931/499. 
MINTÁK az utasításokban csak általános útmutatásul 

szolgálnak, 1931/562. 
MINTÁZÓ eljárásról, 1930/237, 1930/568. 
MIRIGYKOR, 1927/422, 1935/140. 
MOTORKERÉKPÁR a csendőrség szolgálatában, 1926/ 
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MOTORKEKÉKPAR. 
774 1927/48, 1927/338, — jogtalan használata 
miatt elővezetés, 1929/901, — kihágás esetén őri
zetbe veendő-e, 1929/684, — kiválasztása, 1927/ 
195^ on vagy kerékpáron az örsállomást szabad-e 
elhagyni. 1932/517. — ok és gépkocsik számozása 
hogyan történik, 1931/761. j . 8, — után útadót kell 
fizetni, 1932/325. b. 2, — vagy ló, 1928/282. 

MOTOROS Örseinkről, 1931/581. 
MOZGÁS és tűz, 1927/424. 
MOZGÓFÉNYKÉP mint oktatási segédeszköz, 1933/350, 

— színházak ellenőrzése, 1926/413, — színházban 
közegészségügyi szempontból mit kell ellenőrizni, 
1932/284. 

MÖGÖTTES ország rendjének fontossága háborúban, 
1925/82, — ban mesterséges köd és füst jelentő
sége, 1929/566. 

MULATOZÁS, 1931/113, — miatt feljelentés tehetö-e, 
1932/183. 

MIILÁZS-eljárásról, 1930/74, 1930/237, 1930/568. 
mánybélyeg kell, 1927/397. 

MULATSÁG feloszlatása záróra alkalmával, ha járőrnek 
MUNKABÉR kifizetését igazoló nyugtára mennyi ok-

nem engedelmeskednek, 1933/448, — on fiatal
korúak részvétele és szeszfogyasztása, 1935/52. 

MUNKAKERÜLÉS mikor kihágás, 1932/708. 
MUNKAMEGOSZTÁS a csendörségi szolgálatban, 1928/ 

2, — tudományos jelentősége, 1928/20. 
MUNKAREND gyárakban, 1934/275. 
MUNKASZÜNET — Áldozócsütörtökön, 1931/704, — 

bizonyos időn át végezhető munkák, 1931/511, — 
csépelni szabad-e, 1927/278, 1931/127, — égetett 
szeszes italok árusítása, 1929/1120. — milyen ipari 
munkát lehet egész nap végezni, 1931/371, — va
sárnap és Szent István napján (részletes összeállí
tás), 1933/17. szára melléklete, — vasárnap és ün
nepnap, 1926/290. 

MUNKAVÁLLALÁS ellenőrzése külföldieknél, 1928/719, 
1929/969, 1935/305. 
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MUNKAVÉDELEM (nemzetig ismertetése, 1928/170. 
MUNKÁS által okozott kár raegtéríttetése, 1934/275, — 

bérét italmérő helyiségben nem szabad fizetni, 1929/ 
1058, — biztosítónál hamis bejelentés, 1927/100, — 
cséplésnél szeszesitalt fogyaszthat-e, 1934/243, — 
egyletek tagjai külföldiek lehetnek-e, 1927/173, — 
közös elhelyezésében történt lopás miként minősül, 
1931/126, — mezőgazdasági munkások elővezetése, 
1928/607, — telepeket hogyan kell ellenőrizni, 1934/ 
720. 

MUTATVÁNYOS-nak ki tekintendő, 1929/757, — nincs 
engedélye, miért kell elfogni, 1935/183, — nak mi
lyen engedélyre van szüksége, 1934/506. 

MÜZEUM-i tárgy megrongálása, 1926/758, — unkát ho
gyan támogassuk, 1935/166. 

MŰHELYNEK van-e zárórája, 1935/474. 
MŰKEDVELŐI előadáshoz müyen engedély kell, 1934/ 

212. 
MŰKÖDÉSI zavarok Frommer pisztolynál, 1925/425, — 

a puskán és azok elhárítása, 1934/650. 
MüLLNER-féle aránymérték-táblázat, 1931/559. 
MŰSZAKI hibából eredő közlekedési kihágás esetén el

járás, 1934/20, — kiképzése gyalogosnak, 1929/472. 
MŰSZERÉSZ iparigazolvány mire jogosít, 1934/50. 
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NACIONAIJ/MÜS, 1920/00, — liberal imus, 1926/200. 
NADKAOtJ.VA mérgexés, 1930/1095. 
NAGVBÁTVA dlcn elkövetett lopás hogyan üldözendő, 

19:50/103 8. 
„NAOVOnn MKNNyiSÉGÜ"-nek ter-rnénykészlet mikor 

t,okinthf;to, 1932/780, 
NAGVOTIIALLAS teltetéHe, 1928/lTG. 
NAOyPlIIENo tartamát hogyan kell értelmezni, 1929/ 

407^ — a wzfj]gálát végén a laktanyában, 1934/652. 
NAGYSÁGOS címzés kinek jár, 1931/075. 
NAGVSÍJLYt bűnjelek eltízáliítása és átadása, 1934/20. 
NANSKN útlevélnek mit nevezünk, 1935/20. 
NAPILAPOK éíi csendőrség, 1932/007. 
NAPIKEND beoHztáaa oktatás szempontjából, 1928/270. 
NAPOS CHcndör hdyettcHÍt<!He, 1929/159, — kijáráKa, 

1933/298. j . 5, — szolgálat elcHeréléMC, 1930/734. 
NA!) felgyújtása milyen bűncselekmény, 1931/184. 
NfJIílZ gépekkel együttműködése gyalogságnak táma

dásban, 1928/944, — géppuskákról, 1928/4.^J0, - r 
géppuska fejlődése a világháború óta, 1933/9. 

NKKIIÍAJÍTAS gépkocsival a csendőrnek, 1931/049. 
NEM magyar honosnál mikor kell attól tartani , hogy a 

hatóság idézé.^re niixn fog megjelenni, 1929/1181, 
szállítható bűnjeleket hogyan adjuk á t a község 
elöljáróságának, 1933/099, 1934/20. 

NEMESI címeres leveleket hol őrzik, 1933/521, j . 2. 
NEMI betegségek, J 920/98, 1929/1093, 3 930/3. szárn 

külön melléklete, — <5rőí*7/akriál fenyegetés fo
galma, 1932/148, — közösülés J2 éven aluli leány
nyal, 1929/309, 1934/090, — 13 éves leánnyal közö
sülésnél magánSndítvány, 1928/925, J 931/440. 

NEMZET és egyén, 1920/00, — rágalmazás, 1928/830, 
— védelmi megfigyeléö alatt mit kell érteni, 
1931/755. 
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.NEMZETI Bank bankjegykibocsátó szabadalmának meg
sértése esetén kivételes bírói illetékesség, 1933/070, 
— munkavédelem ismertetése, 1928/170, — ünne
pen rnezci munka végezhető-e, 1934/275. 

NEMZETKÖZI jog és bűnvádi üldözés, 1929/072, — 
jog é.H a magyar iga/ság, 1928/70, okmányokkal 

1933/704, — közlekedő gép járómüvek ellenőrzése, 
nemzetköziség, 1920/757. 

NEMZf;ST gátló szer hirdetése, 1920/723. 
NEVELJfcS-oktatás, 1927/410, - i járulékról tudnivalók, 

1927/302. j . 2, 1929/251, b. 0, 1934/417. j . 4, — 
ni gyermekeket hogyan kell, 1934/590, — ni a 
próbaesendört hogy kell az őrsön, 1935/276. 

NEVETSÉGESSÉ tétele csendőrnek, 1930/246. 
NÉGVZETKILOMÉTERENKINT hány csendőrnek kell 

jutnia, 1932/749, b. 4. 
NÉGVZETKEEMELÉS egyszerűsített módon, 1920/039. 
NÉPGVüLíiS (nem engedélyezett j esetében eljárás, 

1928/522, — csendőr a hatóságot nem képviselheti, 
1931/704, — ellenőrzése, 1926/592, — hatóság 
képviselőjének törvénytelen magatartása, 1932/118, 
— karhatalmi szolgálat, 1935/38, — magánIaká.son, 
1932/182. 
— nevelési feladatai a csendőrnek, 1932/544, 1935/ 
522, - szónok, 1925/370. 

NÉVMAGYAKOSSTAS: lásd: Névváltoztatás. 
NÉVTÁBLA hiányáért ki felelős, 1927/66, 1932/214, - ^ 

kocsira, kerékpárra házilag előállítható-e, 1930/ 
342. 

NÉVTELEN levelekről, 1925/309. 
NÉVVÁLTOZTATÁS szabályai, 1931/328, — milyen ok

mányok kellenek, 1928/44, 1930/455. b. 1, — kér
vény bélyegilletéke, 1933/652. j . 1., — nál milyen 
neveket nem lehet felvenni, 1933/609, — polgári 
személynek milyen okmányokat kell mellékelnie, 
1934/92. b. 3. 

NIIKOGLICEKIN, 1931/904. 
NOVEMBERBEN végzendő szolgálatok, 1931/922. 
Nö-i alkalmazottak magatartása italmérö helyiségekben, 

ÍJ 

NÉP 
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1929/1060, — és csendőr, 1927/672, — és gyermek 
milyen büntetőjogi védelemben részesül, 1930/931, 
— ről híresztelés, hogy nemi beteg, 1929/936. 

NŐS csendőr ébresztőre a laktanyában köteles-e lenni, 
1931/219. b. 3., — magánlakásán tarthat-e pihe
nőt, 1928/355; — napos szolgálata, 1929/159, 
1930/734. 

NŐSÜLÉS általában, 1929/117, 1933/572, — alkalmával 
milyen hozományt kell kimutatni, 1931/76. j . 1., — 
csendőrnek házassági óvadékra nincs szüksége, 
1930/455. b. 1., — ha az ara idegen állampolgár, 
mi az eljárás, 1932/63. b. 1, 1932/93. j . 7, — 
nyugállományú csendőrnek engedély nélkül, 1934/ 
449. b, 2., — engedély érvényes marad-e áthelye-^ 
zés esetén, 1929/133, — kérvényt fehér papírra kell 
írni, 1931/278. j . 3, — kérvényhez milyen okmá
nyokat kell csatolni, 1930/455. b 1 

NÖTARTASI kötelezettségről, 1934/364. 
NŐTLEN csendőr kintiakása, 1931/818. j . 1., 1932/63. 

NÖVÉNYVÉDELEM a kertben, 1927/203. 
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Xy 
NYAJÖRZő ebekre ebzárlat kiterjed-e, 1928/957. 
NYAKON szolgálati tennivalók, 1931/434, 1931/922, — 

gyermekek számára vasúti igazolvány, 1930/614. 
NYELV — füzet idegenekkel való érintkezésre, 1931/ 

351, — tanulás módszere, 1932/716. b. 2. 
NYEREGNYOMAS és nyeregtörés, 1934/562. 
NYERESÉG fogalma árdrágítás szempontjából, 1927/ 

282. 
NYEST elfogása belterületen, 1931/390. 
NYILVÁNOS boti'ányt okozó bűncselekmények melyek, 

1929/610, — helyiség alatt mit értünk, 1930/377, 
1932/183, — helyiségben fiatalkorúak szeszes ital 
fogyasztása. 1935/52, — kertben díszfa megron
gálása, 1931/704, — verekedés éjjel is kihágás-e, 
1931/499, — zenélésnél zeneszerzők szövetségének 
engedélyére mikor van szükség, 1932/455. 

NYILVÁNTARTÁS nyomozó alosztalyokjiúl, 1932/477, 
•— gépjárómű és kerékpár-lopásoknak, 1931/142, 
— jegyzéklíönyvecskében, 1929/76, — kiderítetlen 
eseteknek, 1932/366, — fényképek beküldése a nyo
mozó osztálynak, 1932/675, — nyomozó osztály 
nyilvántartásának ismertetése, 1932/536, — Or
szágos Bűnügyi Nyilvántartó Hivatalban ujjnyo
mok alapján mire lehet adatokat kapni, 1930/465. 

NYITÁSI időpontja italmérésnek meg van-e állapítva, 
1932/609, 1932/675. 

NYOMÁSOS gazdálkodásnak mi a lényege, 1934/251. j . 1. 
NYOM-okról általában, 1929/558, — jelző lőszer ismer

tetése, 1934/663, — biztosítása a helyszínen, 
1933/235, — lőfegyveren és töltényen, 1932/199, 
— lőfegyvereken lövés után, 1931/774. 

NY03I0ZATI B1']JELENTÉST és eseményjelentést ho
gyan kell megfogalmazm, 1932/701, — hogyan kell 
megtenni, 1932/570, — milyen legyen, 1935/118. 
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NYOMOZÁSI ÉRTESÍTŐ — általános tudnivalók, 1935/ 
118, — bejelentéseket hogyan kell megszerkeszteni, 
1930/402, — hogyan kell olvasni és kiaknázni, 
1934/628, 1935/137, — mellékelt fényképeket ho
gyan őrizzük meg, 1932/676, — rendeltetése, el
készítése és kezelése^ 1932/537. 

NYOMOZÁS általában, 1929/263, — abbanhagyásáról 
mikor kell jelentést tenni, 1933/448, — adatok 
összegyűjtése és csoportosítása, 1931/25, —- alap
talan nyomozás miatt csendőr feljelenthetö-e, 
1928/130, — betöréses lopás, 1927/503, — bizalmi 
egyének alkalmazása, 1926/676, — bűnhalmazat
nak nincs jelentősége, 1931/704, — bűnvádi el
járás-e, 1929/901, — eélia és fogalma, 1929/757, — 
célja és menete, 1927/80, — csendőrség perrendi 
helyzete, 1932/407, — egyszerűsítése, 1931/514, 
— egyszerűsítése tettenkapás esetén, 1931/518, —• 
elrendelése rendőrhatóság által főmagánvádas ügy
ben, 1930/512, 1931/676, — eredményéről jelentést 
kell-e tenni magánindíívány vissszavonása esetén, 
1930/1018, esetén rendes szoísálatból 36 óra 
alatt be kell-e vonulni, 1928/355, — és állati ösz
tön, 1926/236, — és átadás több Örs körletében el
követett bűncselekmény esetén, 1930/375, — és 
lélektan, 1929/989, — és sajtó; 1926/13, — és tu
dományos felfedezések, 1926/382, — fomagán-
vádra üldözendő bűncselekmények, 1924/6, — 4, — 
fürdőhelyeken, 1934/7, — gépjárómű baleset, 
1931/314, — gyanúsított életkorának szerepe, 
1930/875, — hajszálak jelentősége, 1931/848, — 
határszéli Idegen Örs felkérhető-e, 1931/648, — 
izgatás, 1926/418, — jelentést kell tenni, ha bűn
cselekmény nem forog fenn, 1928/439, 1933/215, 
— jos;i lehetőségeket figyelmen kívül kell hagyni, 
1931/562, —• katonai és polgári büntetőperben, 
1928/942, — kerékpár- és gép.járóműlopás, 1931/ 
142, — kikről nem szabad megfeledkezni, 1931/799, 
— következtetés, 1929/429, — község elöljáróság 
által megidézett és vonakodó tanú elfogható-e, 
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NYOMOZÁS 
1931/270, — községi elöljáróság mint rendőri ha
tóság igénybevétele, 1&31/529, — lopás, 1931/637, 
— menetének vázlata, 1933/626, 1934/166, 1934/ 
198, — mérgezés, 1929/118, 1929/296, 1931/430, ^ 
milyen ügyben nem jó nyomozni a csendőrnek, 
1934/505, — oktatni hogyan kell, 1932/594, — 
őrsök együttműködése, 1934/628, — ra vonat
kozó parancsok iratcsomózása, 1928/244, — 
parancsot hogyan kell iktatni, 1928/269, — 
pénzügyi kihágás, 1928/298, — pisztolyok jel
legzetességei, 1931/542, — polgári ruhában, 
1926/492, 1926/709, 1930/746, — segédeszkö
zei, 1930/890, — sértet t kártalanítása szempontjá-
ból,1926/459, — szakértők igénybevétele, 1930/326, 
— szénapadlás és csűr leégése, 1928/548, — szín
helye alat t mit kell érteni, 1932/550, — tisztikar 
g^,erpne^ 1932/562, — története, 1925/357, 1925/403. 
— tűzeset, 1926/518, 1930/430, 1930/662, — 
ügyész (polgári és katonai) szerepe, 1928/150, — 
vezetőjének tennivalói, 1932/338, — véletlen sze
repe, 1929/604. 

NYOMOZÓ alakulataink ismertetése, 1927/702, 1928/122, 
1928/786, 1929/391, 1932/344, — alosztály milyen 
segítséget nyújthat az örsbeh csendőrnek, 1932/374, 
— alosztálybeli csendőr tájékoztatása, 1935/338, — 
alosztálybeii és örsbeli járőrök egységes vezetése, 
1932/338, — cselekmények foganatosítására kato
nai egyénekkel szemben előljáró parancsnokságuk 
felkérhetö-e, 1931/95, -- és őrsök együttműködése, 
1930/398, 1931/402, — helyszínelő gépkocsi, 1929/ 
1110, — nyomozók igénylése, igénybevétele stb. az 
őrsökön, 1931/402, — járőrök pihenője, 1933/267. 
b. 5, — nyomozók kiszállásáig a helyszínnel mit 
kell teniii, 1933/238, — osztály nyilvántartásának 
ismertetése, 1932/536, — osztályhoz bűnjel bekül
dése megvizsgálás végett, 1932/384. b. 6, szel
lemi munkája, 1931/720, — szolgálat megszakítása, 
1928/185, — szolgálatról, 1928/193. 
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NYOMOZÓKULCS-ról tudnivalók, 1932/537, 1932/604, — 
külszolgálatban, 1932/40, — használata az őrsökön, 
1935/16, — hogyan kell benne keresni, 1933/476, 
— „különös ismertető jelek" szerinti csoportosítá
sát hogyan kell használni, 1934/565. 

NYOMOZÓLEVÉL, körözés, elfogatóparancs közt kül-
lönbség, 1927/359. 

NYOMTATVÁNYOK (állami és társadalmi rend ellen 
izgatók) terjesztése, 1926/398, — ö'rizetbevétele, 
1935/586. 

NYUGÁLLOMÁNY és várakozási illetményekkel szabad
ságolás között mj a különbség, 1932/577, — át-
költözködési illeték, 1929/105, — elítélés következ
ménye a nyugdíjra, 1929/582, — közmunkakötele-
zettség, 1934/124. b. 3, — lakbérilletmény, 1929/ 
407, — orvosi kezelés és gyógyszer, 1935/224. b. 6, 
— özveg:ynek nyugdíj mikor illetékes, 1934/673. 
b. 1, — tiszte?etadás teljesítendő-e, 1929/275. 

NYUGTA mee t̂f^rtnRH fizetés nélkül, 1934/471, — viss/a-
lopása, 1928/895, — mennyi okmánybélyeg kell, 
19-^7/397. 

NYUGDÍJ árandó és ideiíílenes, 1934/251. b . 3, — bá-
nyaszolííálat beszámítása, 1931/106. j . 10, — be
számítható időt hop-yan kell kiszámítani, 1924/9. 
sz'̂ ím 12. oldal i. 7, 1929/718, 1933/53, — bírósági 
ítélí»t be^olypsa, 1929/582, — esendörségi pótdíj 
1930 inlius 1. előtt nyugdíjazottaknál nem számít 
be, 1934/448. j . 6, — egyesület fcsendőrségi), 1926/ 
235, 1926/323, — féláru vasúti igazolvány, 1930/ 
289. j . 5, — keresetképtelenség esetén, 1933/587. 
j . 2, 1934/479. j . 1, — „kivételes ellátás", 1932/641, 
— közadók felében lefoglalható, 1934/124. b. 3. — 
külföldre folyósítható-e, 1926/584. b. 1, — 1927/ 
733. b. 4, 1929/407, — különböző állásokban töl
tött szolgálatok után, 1927/588. j . 2, — levonás 
magánadósság törlesztésére, 1934/609. b. 3, — meg
váltása hogyan kérhető, 1930/591. j . 5, 1931/890, 
— összegének kiszámítása, 1929/718, — tartozás 
fejében mit lehet levonni, 1929/591. b. 5. 
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NYŰL agyonverése bottal, 1929/16, — elfogása belső 
telken, 1931/446, — elgázolása országúton, 1930/ 
703, — eltulajdonítása, 1930/823, — kézzel meg
fogása, 1932/284, — országúton lelőni szabad-e, 
1928/895. 
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OKIKAT-nak mit nevezünk, 1934/723, — illetéktelen ér
vénytelenítése, 1934/308, — hamisítás, 1926/686, 
1928/299, 1928/862, — hamisítás alkalmazás, el
tartás, segélynyerés céljából, 1926/490, — hamisí
tás tettese miért nem veszélyes gonosztevő, 1929/ 
544, — milyen jogügyletekhez szükséges, 1935/150, 
— i kényszernek mit nevezünk, 1935/150. 

OKMÁNY-ok másolata optáláshoz elég-e, 1928/44, — 
bélyeg mennyi kell nyugtára, 1927/397. 

OKOK kiderítése bűncselekményeknél, 1926/302, 1929/ 
989. 

OKTATÁS alkalmazó módon, 1924/8—4, — büntető
novella, 1928/506, — előkészítő és szemléltető, 
1928/1005, — és kiképzés kérdése, 1927/518, 1928/ 
254, 1928/882, — éjjeli őrök oktatása, 1934/738, 
— Gy. Gy. Sz.-nak az őrsökön, 1931/412, — gya
korlatilag, 1928/58, — halásztörvény, 1930/1062, 
— módszere és technikája az őrsökön, 1926/164, 
1927/200, 1929/750, — mozgófénykép felhaszná
lása, 1933/350, — napirendbe hogyan kell beállí
tani, 1928/270, — nevelés, 1927/416, — nyomozást 
hogyan kell oktatni, 1932/594, — önképzés, 1925/ 
24, 1935/34, — szemléltető módon, 1933/594, 1933/ 
759, 1934/550. 

OKTÓBERBEN végzendő szolgálatok, 1931/922. 
OLASZ csendőrség, 1925/257, 1930/950. 
OLDALOZő tűz értéke és jelentősége, 1934/565. 
OLDALROKON ki, 1928/607. 
ÓLMOSBOTOT szabad-e hordani, 1927/138. 
ÓLOMMÉRGEZÉSEKRöL, 1930/172. 
OLTÁSI munka megtagadása tűzvész esetén, 1935/510. 
OLVASSUNK könyveket, 1929/13 
ÓPIUMMÉRGEZÉS, 1930/1094. 
OPTÁLÁS és visszahonosítás, 1926/330. b. 1., — okmány

másolat elég-e, 1928/44, — kérdése, 1930/143. 
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ÓRAKISZABATA ellenőrző járőrnek, 1930/476, — portyá
zás! órakiszabat hogyan van kiszámítva a Szút. 6. 
mell.-ben, 1928/131, — vasútügyeleti szolgálat után 
hogyan kell felszámítani, 1930/341. 

ORGAZDA ellen eljárás, ha gyanúsított ellen nincs ma
gánindítvány, 1930/733, — gyanúsított hozzátarto
zója is lehet, 1935/411, — ság feltétele, 1927/727, 
— ság tárgya ingatlan lehet-e, 1934/723, — orgaz
dákról, 1932/631, — tói erdei kihágás esetén a 
lopott fa őrizetbe vehető-e, 1934/180, — val szem
ben hamis tanuzásra rábírás elkövethető-e, 1929/ 
901. 

ORSZÁGGYŰLÉSI képviselőjelölt párthíveit borral meg^ 
vendégelheti-e, 1933/52, — képviselőválasztásról 
tudnivalók, 1931/462, — tárgyalása a csendőrségi 
törvényeknek, 1924/11—5. 

ORSZÁGHATÁR-on túl történő dologba nem szabad 
beleavatkozni, 1933/153, — t engedély nélkül át
lépő belföldi egyén elfogható-e, 1930/119. 

ORSZÁGOS Bűnügyi N3álvántartó Hivataltól mire lehet 
adatot kapni ujjnyomok alapján, 1930/465, — vá
sáron helypénz beszedésénél járőr segélyt nyujt-
hat-e, 1931/528, ^ vásáron iparos külön engedély 
nélkül árusíthat-e, 1935/411. 

ORSZÁGOT csavargóiróí, 1932/722, — gépkocsi akadály 
felállítása, 1930/791, — nyulat lelőni szabad-e, 
1928/895, — nyúl elgázolása, 1930/703, — „világ
utazók" ellenőrzése, 1933/166. 

ORVOS által magzatelhajtás, 1927/320, — kórházi orvos 
mikor közhivatalnok, 1927/474, — magzatelhajtás
ról jelentést tenni köteles-e, 1930/875, — család
tagokat is gyógykezelni köteles-e, 1932/324. j . 1., 
— bizonyítványra, melyen szabadságot javasolnak, 
nem kelí bélyeg, 1934/29. j . 7, -~ segély megtaga
dása betegtől, 1932/117, — megvizsgálhatja-e a 
gyanúsítottat, 1928/131, 1934/603, — megvizsgál-
tatása sértettnek, 1926/758, — ténykedése fogtech
nikusnak tiltott mesterség-e, 1931/329, — vizsgá
latot irodai beosztáshoz hogyan kell kérni, 1930/ 
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1028. b. 1, •— vizsgára kik vannak kötelezve, 1933/ 
652. b. 3, — szakértő milyen bizonyítékot tud szol
gáltatni erőszakos halálesetnél, 1934/162. 

OKVHALÁSZAT módjainak ismertetése, 1933/177. 
ORVVADÁSZ csendőrre, vadőrre lö, mit követ el, 1928/ 

130, 1931/183, — által eleitett vad kié, 1928/439, — 
ellen fegyverhasználat, 1934/506, — kit kell orv
vadásznak tekinteni, 1931/212, •— hogyan kell ül
dözni, 1932/240, — orvvadászatról, 1930/108, — 
ravaszságaínak ismertetése, 1932/9, 1934/226. 

ORRVÉRZÉS, 1931/808. 
OSZTÁLYRÉSZ (törvényes) öröklési jogiban 1927/68. 
OSZTÁS egyszerűsített próbája, 1926/639. 
OSZTRÁK csendőrség átszervezése, 1929/801, — forra^ 

dalom tanulságai, 1934/459, — háborús emlékérem
ről tudnivalók, 1934/347. j . 6, 1934/672. b. 3, 
1934/771. j . 1., 1935/224. j , 4., — Örs felkérhetö-e 
nyomozásra, 1931/648. 

OTI-ba csak alkalmazottak iratkozhatnak be, mesterek 
nem, 1926/579, — nál hamis bejelentés, 1927/100, 
— ról mit kell tudni polgári alkalmazottainkkal 
kapcsolatosan, 1932/658. 

ÓVADÉK kizárja-e a vagyon elleni bűncselekményt, 
1927/66. 

ÓVSZEREK hirdetése, 1926/723. 
OXALSAVMÉRGEZÉS, 1930/1092. 
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ÖLTÖZKÖDÉS mikor egészséges, 1929/765. 
ÖNBÍRÁSKODÁS, 1926/686. 
ÖNÉRZET betegsége, 1930/597. 
ÖNFEGYELEM, 1924/4—3. 
ÖNFELÁLDOZÁS, 1926/441, 1934/498. 
ÖNGYILKOSSÁG, 1927/14, 1928/337, 1928/428, — hoz

zátartozók gondatlansága, 1927/435, — jelentés, 
ha senki sem felelős, 1934/262, — kísérletről kell-e 
jelentést tenni, 1931/733, — közigazgatási ható
ságnak elég-e jelentést tenni, 1929/368, — össze-

kötözés, 1925/350, — rábírás, 1928/660. 
ÖNGYULLADÁSA takarmánynak, 1934/448. j . 4. 
ÖNKÉPZÉS, 1925/25, 1925/34, 1930/717, 1931/686. 
ÖNKORMÁNYZATA a községnek, 1928/450. 
„ÖNMÉRSÉKLETTEL párosult erély" alatt mit keli ér

teni, 1930/181. 
ÖNSEGÉLYEZÉS a csendőrségnél, 1926/235, — zöegylet, 

1920/315. 
ÖNTUDATLAN embertől lopás, 1927/615. 
ÖNVÉDELEM — jogos védelem, 1926/648. 
ÖREG ember eltartásának megtagadása, 1934/50. 
ŐRIZETRE vett bűnjel elfuvarozása, 1932/740, — bűn-

jel íomagánvád esetén, 1932/147, — bűnjel jó
hiszemű birtokostól, 1932/117, 1933/579, — bűn
jel kihágás esetén, 1929/337, 1930/25, 1932/440, 
— bűnjel ürizetbevétele mikor mellőzhető, 1928/988, 
bűnjel tauiitól, 1927/657, — bűnjel tulajdonosa ki 
192S/552, — bűnjel visszalopása, 1929/792, 1933/ 
153, — bűnjel zálogházban, 1929/505, — vett egyén 
címére érkezett levelet csendőr I felbonthatja-e, 
1933/288, — gépjárómű kihágás esetén, 1929/684, 
— gyanúsított, ha még mncs bizonyíték, 1935/349, 
— kerékpár kihágás esetén, 1929/648, 1931/562, 
~ közszolgálati célokat szolgáló tárgyak, 1929/ 
1127, — lőfegyver vadászati kihágás esetén. 1935/ 

•LS^ 
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ŐRIZETBE 
379 — lőfegyver vadászati jövedéki kihágás ese-
— sajtótermék, 1930/759, 19^5/586, — irat, levél, ^^ 
nyomtatvány és postai küldemény, 1935/586, ^ '^-
szabályellenesen megjelölt áru, 1929/355, — tar
tása fogolynak 24 órán túl, 1933/319, — tárgyak 
kezelése és csomagolása, 1933 /691 ,^^ vadászfegy
ver vadászati kihágás esetén, 1928/158, — őrizetbe 
vétel és házkutatás között különbséget kell tenni, 
1932/708. 

ÖKIZETLENÜL hagyása járóműnek, 1927/542, — ke* 
rékpárnak, 1933/383, — kocsinak, 1928/213. 

ÖRJÁKAT egy részének le nem portyázása közlekedési 
akadály esetén, 1929/218, — útvonaláról mikor 
szabad letérni, 1931/931, — letérés szomszéd örs
körletben kiütött tűz miatt, 1929/826, — portyázás! 
idejének kérdése, 1934/354, — Szút. 266. esetében 
36 óra alatt bevonulás, 1928/355, — tar tamának 
kiszámitása, 1927/397. 

ŐRLÉSI és forgalmi adócsalás, 1929/177. 
ÖRÖKBEFOGADÁS nem befolyásolja az állampolgársá

got, 1932/125. j . 4., — eljárás miben áll, 1928/719, 
— milyen okmányok kellenek, 1932/93. j . 5., — 
gyermek után családi pótlék, 1929/555. j . 5,1931/ 
77. j . 4, 1934/544. j . 5, gyermek örökölthct-e, 
1930/475. 

ÖRÖKLÉSI joga testvéreknek, ha nem közös szülőktol 
származnak, 1930/89, — törvényes osztályrész, 
1927/68, — eljárás megindítása, 1928/495. 

ÖRÖKÖSÖKET az elhunyt váltókötelezettsége terheli-e, 
1935/213. 

ÖRS baromfitenyésztése, 1934/130, — segítsége a nyomo
zók részéről, 1932/374, — béli és nyomozó alosz-
tálybeli járőrök egységes irányítása, 1932/338, — 
családias élete, 1927/501, — felderítő szolgálata és 
harca (szemléltető oktatás), 1934/679, — határon 
át külföldi őrsökkel érintkezhetik-e, 1931/648, — 
hibahároraszögelés, 1930/574, — iroda fűtését ki fe-

ÖRS 
dezi. 1930/1028. b. 2., — jelentkezés, 1931/891, - -
katonai gyakorlat, 1931/408, — katonai kiképzés, 
1930/199, — kiutalt föld után adóköteles, 1927/625. 
b . 1., — meghívása esetén mit kell tenni, 1934/775, 
— nyomozásban összefogás 193?L/628, — nyomozók
kal együttműködés, 1930/398, 1931/402, 1935/338, 
oktatás, 1927/200. 

Ö R S A L L O M Á S elhagyása kerékpározás céljából, 1927/ 
736. j . 1., 1932/517, — on kívül tényvázlat, feljelent 
tés stb. megszerkeszthető-e, 1933/172, — ra fog
lyot mikor kell feltétlenül hazakísérni, 1933/211. 

ÖRSFÖZÖNÖ által elkövetett lopás esetén raagánindít-
vány, 1927/138, — kötelességei a közgazdál
kodásban, 1933/410, — társadalombiztosítási 
ügyeiről mit kell tudni, 1932/658, — után kell-e ke
reseti adót fizetni, 1934/285. b. 1, 

ÖRSKÖRLET területének kiszámítása. 1927/566, — et 
elfogás végett el lehet-e hagyni, 1927/397, — en 
kívül is elkövetett bűncselekmények esetén gyanú
sítottal eljárás, 1930/375. 

ÖRSLAKTANYA biztosításánál szempontok, 1932/478. 
ÖRSPARANCSNOK bánásmódja, 1927/501, — bevonu

lása szolgálatból az előirt időnél hamarabb, 1932/ 
785. b. 9 . ,— egyénisége milyen legyen, 1931/29,— 
tennivalói fürdőhelyeken, 1934/44, — képzés, 1927/ 
710, — kötelességei a közgazdálkodás körül, 1933/ 
410, — magánlakásán járőrök jelentkezni kötele
sek-e, 1928/269, 1930/551, — ság székhelye alatt 
jelentkezés szempontjából mit értünk, 1934/543. 
b. 3. 

ŐRSZOLGÁLAT és eg_yéb szolgálat között mi a különb
ség, 1933/644, 1934/66, — i bűntettek és vétségek, 

1930/410, — kötelességsértés, 1925/331. 
ŐSZI munkálatok a kertben, 1926/676, — szolgálati fel

adatok, 1931/922. 
ŐSZINTESÉG, 1926/620. 
ÖSZTÖNDÍJAT középiskolások és főiskolások mikor 

kaphatnak, 1928/329. 
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ÖSSZBÜNTETÉS fogalma, 1929/241. 
ftSS/EBKSZÉLÉS árverésen, 1928/130. 
OSSZEFtGOfcS a bűnjel és bűncselekmény között rnikor 

lényegi és mikor tartalmi, 1930/1124. 
ÖSSZEJÖVETEL magánlakáson népgyülés-e, 1928/522. 
ÖSSZEKÖTŐTISZT feladata és hatásköre, 1932/729, -

tudakozódásról mit kell tudni, 1933/562. 
ÖSSZEKö'Jö/ÉS öngyilkoö.ság és gyilkosság esetén 

1925/350. 
ÖSSZPONTOSÍTÁS és karhatalmi alkalmazás, 1931/458, 

karhatalmi erő felhasználása és magatartása, 
1935/40. 

ÖSSZTCZ, egycstüz, 1926/491, 1926/568, 1926/708, 
1926/777, 1927/89, 1927/128. 

ÖT ÉVEN felül stb. büntetendő cselekmény megkísérlö-
jét, részesét el kell-e fogni, 1928/409. 

ŐZGIDÁRA mi a tilalmi idő 1930/448, — özborjút med
dig nevezik gidának, 1930/475. 

ÖZVEGY csendőr köteles-e a laktanyában lakni, 1929/ 
934, — fiatalkorú jogosult-e magánindítványt tenni, 
1930/376, — nyuf^díjra igény, 1926/548. b. 2., 
1927/697. j . 2., 1929/448. b. 2.. 1934/219. j . 2., ^ 
nyugdíj nyugállományó csendőr özvegyének mikor 
jár, 1934/673. b. 1. 
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PACTFIZ^^IUS, 1925/222, — militarizmus, 1926/732. 
PALACK űrtar talmának megjelölése, 1927/291. 
PANASZ alaposságáról nyomozás előtt meg kell győ

ződni, 1931/49, 1931/332, 1933/398, — elbírálása, 
hogy büntető vagy polgári peres útra tartozik-e, 
1930/834. 1935/426, — feljelentések kezelése az 
őrsökön, 1934/719, — joga és kérvényező joga 
állampolgároknak mit jelent, 1929/792, — köz
igazgatási bírósághoz, 1932/740, — csendőr pana
sza polgári egyének ellen, 1934/695, — ról akkor is 
jelentést kell tenni, ha bűncselekmény nem forog 
fenn, 1933/215 , — t azonnal be kell iktatni, 
1932/87, — t emelni mikor lehet és hogyan kell, 
1929/963, 1931/525. 

PAPlR anyagának megvizsgálása iratoknál, 1931/630, — 
pénz ir»eesemmisítése, 1927/710, 1929/434, 1930/ 
341, 1931/528, — ral bevonása szekrényeknek, 
1934/124. j . 2, — t mint bűnjelet hogyan kell cso
magolni, 1933/698. 

PARANCS mikor mentesít felelősség alól, 1928/862, — 
íratcsomózása, amely nyomozást tartalmaz, 1928/ 
244, — ot közbiztonsági természetűt a csendőr 
csak saját elöljáróitól fogadhat el, 1929/306, — 
ot, mely vegyes tartalmú, hogyan kell iktatni, 
1928/269, — nokság (katonai) honvédegyén 
ügyében nyomozócselekmény foganatosítására fel
kérhető-e, 1931/95, — uralom, 1926/723. 

PARANC>SADÁS harcban, 1935/538. 
PARASZTFOGASOK, 1926/300. 
PARKBAN díszfa meerrongálása, 1931/704. 
PASZOMÁNY csendőr rendfokozatában mit jelent, 

1933/457. b. 1. 
PASSZUS (marhalevélj szabályai, 1928/118. 
PATAK vizét felhasználni szabad-e, 1931/127. 
PATKOLrÁSA lovaknak, 1926/782, 1934/518. 
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PÁLINKA árusítása vasárnapokon és ünnepnapokon, 
1929/1120, 1930/603, — mérésnek milyen üzletet 
neveznek, 1929/1124, 1930/602, — mérés ellen
őrzésénél tennivalók, 1933/394. 

PÁLYAUDVARON sajtótermékek árusítása, 1928/1019. 
PÁLYÁZAT polgári állásra tényleges szolgálat alat t is 

benyújtható, 1934/576. b. 1. 
PÁNCÉLSZEKRÉNYEK szerkezete és feltörése, 1929/ 

1167. 
PÁNIK, 1932/19. 
PÁRBAJ akkor is büntetendő, ha kölcsönös megtáma

dás nem történt is, 1932/485. 
PÁRBESZÉDES oktatás, 1933/594. 
PÁRBÉRT csendőrség tagjai kötelesek-e fizetni, 

1934/663. 
PÁRTFOGÓ szerepe fiatalkorúaknál, 1933/23. 
PÁRTATLANSÁG a feljelentésnél, 1932/511. 
PÁRTGYÜLÉSEK ellenőrzése választások alatt, 1931/ 

466. 
PÁRTTRODA akaszthat-e ki círatáblát, 1932/353. 
PÁRVIADAL mikor büntethető, 1930/613. 
PECSÉTNYOMÓ készíttetése büntetendő-e, 1927/582. 
PENGŐRE hoevan kell a dollárt átszámítani életbizto

sításnál, 1933/557. b. 3. 
PERKÖLTSÉG szegényjogon perlésnél kit terhel, 

1931/873. b. 4. 
,.PERRENDSZERÜ*' bizonyítás alat t mit értünk, 

1933/514. 
PERRENDTARTÁS katonai, 1925/22, — i szerepe a 

csendőrségnek, 1932/407, — katonai és polgári kii-
lönbsége, 1928/941. 

PERSELY feltörése templomban, 1927/172. 
PERT indíthat-e külföldi magyar állampolgár ellen, 

1931/329. 
PETROLEUMLÁIVIPA okozhat-e tüzet, 1932/674. 
PÉKSÜTEMÉNY házhozszállítása, 1934/566, — nyel 

házalni szabad-e, 1928/691. 
PÉKÜZLET záróráia, 1935/540. 
PÉNZ értékvesztésének híresztelése, 1926/360, — (hiva-
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PÉNZ 
talos) gondatlan kezelése, 1926/757, — hamisítás
ról,, 1930/17, 1930/378, ^ haonisítas bűnjeleit ho
gyan csoma^oljiüí, 1933/699, — hamisítás kivéte
les illetékessége, 1933/676, — (külföldi pénz) vá
sárlása milyen büncseleku-iény, 1933/645, — raeg-
semnűsítése, 1927/710, 1929/434, 1930/341, 1931/ 
528, —• szekrények szerkezete és feltörése, 1929/ 
1167, —• szekrények zárainak ismertetése, 1929/ 
1040, — ügyi hatóság hányféle italmérési enge
délyt szokott kiadni, 1931/592, — ügyi kihágások 
nyomozása, 1928/298, — ügyi természetű bűncse
lekmények, 1929/174, ' — verő által visszaküldött 
hamis pénzzel mit kell csinálni, 1932/788. b. 3. 

PÉNZB^KSAG és pénzbüntetés között mi a különbség, 
1934/441. 

PÉNZBÜNTETÉS jelentőségre a csendőrség szempontjá
ból, 1929/700, 1930/494, — sel büntetendő vétsé
gek jelentősébe a csendőrségi szolgálat szempont
jából, 1934/307, — sel büntetendő vétség gyanúsí
tott jának megszökése esetén eljárás, 1929/901, — 
és pénzbírság között mi a különbség, 1934/441, — 
új szabályozása, 1928/114. 

PÉNZELLENÖKZÓ készülék fémpénzek számára, 1932/ 
506. 1 

PÉNZÜGYŐRSÉG házkutatási joga, 1926/294. b. 5, — i 
szolgálat háborús évei mikor számítanak kétszere
sen, 1930/655. b. 2. 

PIACRENDÉSZET — ki intézkedik, 1932/147, — fürdő
helyen, 1934/7. 

PIHENŐK ta^rtamát hogyan kell értelmezni, 1929/407, — 
helyek, 1926/385, — helyen ingyen étkezés elfogad
ható-e, 1931/72, — je nyomozó járőröknek, 1933/ 
267, b. 5, — nős csendőr lakásán tarthatja-e, 1928/ 
355, — szoba (csendőrségi) mag ánlak-e, 1929/1127, 
— szoba, ha ott a járőr kikérdezést végez, „nyo
mozás színhelye"-e, 1932/550, — szolgálat végén a 
laktanyában, 1934/652. 

W 
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PIPERECIKKET gyógyszerész készíthet és árusíthat-e, 
1935/510. 

PISZTOLY bűnügyi sajátosságai, 1931/542, — céllövő 
pisztoly rendőrhatósági engedély nélkül beszerez-
hetö-e, 1928/354, — és töltény megvizsgálása a 
helyszínen, 1932/199, — Frommer működési zava
rai, 1925/425, — lyal arculütés dlen lehet-e véde
kezni, 1928/21, — ráfogása valakire még nem kísér
let, 1929/969. 

PLETYKÁÉRT ki felelős, 1931/95. 
POHÁR italmérö helyiségben őrizetbe vehető-e, ha pisz

kos, 1930/475. 
POLGÁRI alkalmazottak társadalombiztosítási ügyeiről 

mit kell tudni, 1932/658, — állásra jogosító igény^ 
jogosultság szabályai, 1929/826, 1931/286, — ál
lásra pályázat tényleges szolgálat alat t is benyújt
ható, 1934/576. b. 1, — állásra próbaszolgálat, 
1928/101, — bíráskodást községben ki gyakorolja, 
1931/616, — bíróság illetékessége leszerelt csendőr 
ügyében, 1926/144, — egyén ellen csendőr panasza, 
1934/695, — egyén köteles-e a csendőrnek segéd
kezni, 1931/183, 1934/361, 1935/474, — és katonai 
egyének verekedésénél csendőrség tennivalója, 1933/ 
152, — hatóságoknak csendőrség nincs alárendelve, 
1930/673, — körből valakinek eltávolítására csend
őrt igénybe lehet-e venni, 1933/480, — lakosság 
gázvédelme, 1931/747, 1931/827, — lakosság meg
hívásai elől hogyan kell kitérni, 1934/775, — per 
tárgyának értéke részletfizetés esetén, 1930/182, — 
per útjára tartozó esetben eljárás, 1930/834, 1931/ 
184, 1935/426, — peres ügyben hatáskör és illeté
kesség, 1935/411, — pert külföldi indthat-e magyar 
állampolgár ellen, 1931/329, — próbaszolgálat alatt 
lakbér illetékes-e, 1931/739. b. 4, — személyeknél 
jelentkezés és bemutatkozás, 1928/108. j . 6, — sze
mélyektől a Csendörségi Lapok nem fogad el elő
fizetést, 1930/65. b. 2, 1931/104. b. 1, — polgári 
ruhás csendőrök által megfigyelés, 1934/582, — 
polgári ruhás csendőrök igénylése, igénybevétele 
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POLGÁRI 
stb., 1931/402, — ruhás csendőrök mire alkalmaz
hatók, 1932/375, — ruhás csendőr nyomozása, 
1926/492, 1926/709, 1930/746, 1933/74, 1935/108, 
— ruhás nyomozó csendőr tájékoztatása, 1935/338, 
— ruhában tanuk feltűnés nélküli kihallgatása, 
1931/492. 

POLITIKAI bűncselekmény fogalma, 1926/46, — bűn
tettesek mint emigránsok, 1926/433, — bűntettesek 
menedékjoga, 1929/672, — gyűlésen csendőr a ha
tóságot nem képviselheti, 1931/704, — gyűlés tar
tása magánlakáson, 1932/182, ^ jogainak gyakor* 
lásában felfüggesztett egyén választhat-e, 1932/ 
456, — jogok felfüggesztése életfogytig tartó fegy
házbüntetés esetén, 1929/241, — pártok, 1926/772, 
— pártok hogyan működhetnek, 1932/353, — sza
badság és büntetőjog, 1926/772, — szabadság ma
gyarázata, 1928/383. 

POLLEREZÉS, 1930/74, 1930/237, 1930/568. 
PÓRÁZ nélkül szájkosárral kutya vezethető-e, 1928/438. 
PORNEMÜ anyagot mint bűnjelet hogyan kell csoma

golni, 1933/698. 
PORNOGRÁFIA fogalma, 1928/862. 
PORTYÁZÁS fogalma, 1926/226. j . 3., — alkalmával 

értekezések, 1931/152, — ideje tereptárgyaknál, 
1934/654, — ideje, hogy van kiszámítva Szút. 
6. mellékletben, 1928/131, — i idő kérdése, 
1934/354, — közben jjárőrvezető járőr
t á r sá t hogyan és mire oktassa, 1933/346, — közben 
jégen átmenni járőr köteles-e, 1929/218, — lóhá^ 
ton, 1933/164, — szomszéd örskörletben kiütött 
tűzvész miatt félbeszakítható-e, 1929/826. 

POSTA által lepecsételt rádió önkényes üzembehelyezése, 
1931/649, — alkalmazott telefonbeszélgetést ki
hallgathat-e, 1932/214, — csomagok küldése meg
szállott területekre, 1934/187. j . 2., — jövedéki ki
hágás, 1928/862, 1935/443, — küldeményekről fel
világosítás kérése a postától, 1929/75, — külde
mény fondorlatos átvétele, 1928/270, — küldenie-

10' 
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FOSTA 
nyékről magáiiértesülés esetén eljárás, 1931/14, — 
lopás, 1926/399, — napokra vonatkozó rendelkezés 
magyarázata, 1931/47, — szállítása bűnjeleknek, 
1933/691, — szolga lopása, 1926/398, — utalvány
ért miért kell kézbesítési díjat fizetni, 1927/287. j . 
1., — postát az örsparancsnok távollétében ki bont
hatja fel, 1934/218. j . 11., — küldemények vissza
tartása, őrizetbevétele, lefoglalása, 1935/586. 

POSTÁZÁS központosításának mi aicélja, 1931/104. j . 2., 
— több parancsnokságnak és hatóságnak szóló kül
demény egy borítékba, 1931/152,-—borítékolás ta
karékossági szempontból, 1931/154. 

PÓTFELJELENTÉS önálló feljelentésnek számít-e, 
1935/316. 

PÓTM AGÁN VÁDLÓ fogalma, 1929/609, — szerepe a 
bűnvádi eljárásban, 1932/532. 

PÓTNYOMOZÁSOK rendszerint miért eredménytelenek, 
1932/366. 

PRIORÁLNI kit és hogyan kell, 1933/562, 1935/365. 
PRIZMÁT milyen járómüre és milyet kell alkalmazni, 

1931/890. 
PRÓBACSENDÖK szigorított fogság fenyítéssel miért 

nem fenyíthető, 1935/60. j . 3., — alkalmasságának 
elbírálása, 1927/347, — nevelése az őrsön, 1935/276. 

PRÖBAÍRÁST gyanúsítottól a járőr vehet-e, 1932/60S. 
PRÓBASZOLGÁLAT polgárí állásra, 1928/101. 
PROLETÁRDIKTATÚRA éltetése, 1932/117, — vissza

térésével való fenyegetőzés, 1932/248, 1934/439. 
PROTEKCIÓ, 1926/297. 
PROTESTÁNS templomban katoükusok eskethetök-e 

1933/752. j . 2. 
PSYCHOLÓGIA szerepe a nyomozásban, 1929/989. 
PSYCHOTECHNIKA alkalmazása a csendőrségnél, 

1929/1154, — fejlődése és mai állása, 1935/266, — 
i vizsgálatok, 1934/194. 

PUHATOLÁSOK polgárí ruhában, 1931/492. 
PUSKA értéke a tűzgépek korában, 1928/706, — át

alakítása, 1934/614, — fejlődése a világháború óta. 
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PUSKA 
1933/7, — gránát ismertetése, 1928/95, — katonai 
puskát hova kell beszolgáltatni, 1932/283, — ke
rékpáron hogyan kell hordani, 1934/480. j . 7., - -
„kész'' helyzetbe mikor kell venni, 1927/359, ^ 
lövéshez adatok, 1928/706, — örizetbevétele vadá
szati kihágás esetén, 1928/158, 1929/49, — orv
vadásztól mikor kell őrízetbe venni, 1931/212, — 
őrizetbevétele vadászati jövedéki kihágás esetén, 
1928/803, — működési zavarok és azok elhárítása, 
1934/650, — por története, 1926/237, — tusa mi
kor használható, 1930/551, — vadászati kihágás 
esetén okvetlenül őrizetbe kell-e venni, 1935/379, 
— val vadászás, mely a fegyverigazolványban nem 
szerepel, 1929/186. 

PUSKASSZÁZAD ma és 1914-ben, 1934/78. 



150 

R 
RABLÁS, 1926/723, — nál fenyegetés fogalma, 1929/ 

132, — kísérlete, ha sértettnél nem volt pénz, 
1932/148, — zsarolás különbsége, 1928/580, 1933/ 
354. 

„RABLÓGYILKOSSÁG" fogalma, 1926/360. 
RAGADOZÓ vadállatok melyek, 1934/21, — elejtett vad 

tulajdonjoga, 1928/44, — bőre kit illet, 1929/506, 
kártékony vad befogása, 1927/66. 

RAGÁLYOS és fertőző betegsége lovaknak, 1927/420. 
RAJTAÜTÉS tűzzel, 1935/472. 
RAJZ, vázlat készítéséhez útmutatás, 1931/940, 1935/ 

175, — helyszínről hogyan kell készíteni, 1931/585, 
— segédlet, 1931/559, 

RAKONCÁTLAN magaviselet alatt mit kell érteni, 
1930/307. 

RANGBAN fiatalabb ellenőrizhet-e kivételesen rangban 
idősebbet, 1930/62. 

RANGSOROLÁS (tiszthelyettesi) milyen elvek szerint 
történik, 1931/789. b. 1. 

RAZZIA cigányok ellen, 1933/345. 
RÁBÍRÁS hamis tanúzásra orgazdával szemben elkövet

hető-e, 1929/901. 
RÁDIÓ (lepecsételt) önkényes üzembe helyezése, 1931/ 

649, — antemia közúti élőfára felszerelhető-e, 1929/ 
477, — felszerelése, 1930/898, — hallgatásáért díjat 
szedhetnek-e, 1929/477, 1930/153, — hangszóróval 
csendháborítás, 1932/25. 1932/550, — kihágás ese
tén járőr felléphet-e, 1929/336, — közbiztonsági 
rádió ismertetése, 1933/24. 

RÁKBETEGSÉG, 1931/360.' 
RÁGALMAZÁS csendőrség ellen, 1925/245, 1925/255, 

1927/24, 1928/76, — és hatóságsértés, 1927/114, 
— nőről híresztelni, hogy nemi beteg, 1929/936,— 
miatt csendőr eredménytelen nyomozás esetén fel
jelenthető-e, 1928/130. 
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REFORM a katonai büntetőjogban, 1931/86. 
REHABILITÁCIÓ, 1928/203. 
REKEDTSÉG, 1935/250. 
RENDELET mikor mentesít felelősség alól, 1928/862. 
RENDES foglalkozás alat t mit értünk, 1929/868. — la

kás és állandó tartózkodási hely fogalma, 1929/408, 
— szolgálat időtar tamának kiszámítása őrjáratban, 
1927/397, — szolgálat útvonaláról mikor szabad 
letérni, 1931/931, — szols'álatból kötelező-e 36 óra 
alatt a bevonulás Szút. 266. esetében, 1928/355, 
19^8/395. 

RENDf^-SZETI ellenőrzése italraéro helyiseiteknek, 1929/ 
10.^4. — rádióhálózat ismertetése, 1933/24. 

RENDFENNTARTÁS a mös:öttes országban háború 
ide-ién. 1925/82, — tömeggel szemben, 1929/1090. 

RENDFOKOZAT stb. a la t t mit kell érteni, 1932/558. b. 
4., — elnevezések helyes használrita tiszteknél, 
1933/721. b. 4.. — legénysésíi rendfokozatok kér
dése, 1925/2, 1925/8, — visszanyerése, 1928/203, 
— sárga paszomány csendőrnél mit jelent, 1933/ 
457. b. 1. 

RENDJELEK és kitüntetések elvesztése bírósági ítélet 
következtében, 1934/449. b. 3. 

RENDKÍVÜLI eseményekről hop-yan kell a nyomozók
hoz jelentést tenni, 1930/399, — esetek jegvzék-
könvv^ecskéhpu miért szerepelnek, 1930/1112, — 
halálesetekről, 1929/882. 

RENOfíR bizalmi eevénül alkalmazható-e, 1931/270. 
RENDŐRI himtetőbíráskodás csendőrségi vonatkozásai, 

1934/454, — bűnvádi eliárás-e, 1930/823, — 
csendőrök tanúidézése, 1932/754, — jogosult ható-
sáp.ok úi szabályozása, 1930/41. 

RENDŐRI FELÜGYELET alatt álló 'egyénnek szabad-e 
korcsmába járnia, 1931/472, — alatt állók elő
jegyzése a jegyzékkönyvecskében, 1930/1114, — 
alatt állók ellenőrzése, 1930/1072, — felügyeletről 
tiulnivalók. 1935/380. 

RENDŐRI HATÓSÁG és bíróság hatáskörébe tartozó 
MínhalmazatoU feljelentése, 1931/30, — rendőri, 
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RENDŐRI HATÓSÁG . 
közigazgatási és bírói hatóság között mi a különb
ség, 1932/317, — hatóság és közeg között mi a . 
különbség, 1933/85, — hatóságok és közegek per
rendi szerepe, 1932/407, — i jogai község elöljá
róságnak, 1933/745, — fiatalkorúak bűnügyeiben, 
1926/129, — hoz tartozó kihágásokat mikor kell a 
fiatalkorúak bíróságához feljelenteni, 1932/24, -— 
főmagánvádas esetben, 1930/512, 1931/676, — sze
repe talált hulla esetében, 1931/863, — hoz lőfegy
ver bűnjel beszolgáltatása. 1930/734, — i intézkedést 
igénylő ügyekben csendőr mikor intézkedhetik 

(Szút. 297/i.), 1932/319. 
RENDŐRI KÖZEG és hatóság különbsége, 1933/85, — 

helyszíni bírságolási joga, 1935/458, 
RENDŐRSÉG ismertetése, 1928/235, — és csendőrség 

egyesítése, 1928/347, — gel együttműködése csend
őrségnek, 1932/728, — hatásköre, 1928/389. j . 1, 
— működési területén elkövetett bűncselekmény 
esetén gyanúsított átadása, 1930/63, — szervezeti 
változásai, 1932/82, — tagja lehet e bizalmi egyén, 
1931/812, — hez átlépés, 1927/525. j . 1, — hez 
felvétel, 1934/92. j . 2, 1934/449. b. 4. 

RENDSZÁMTÁBLA kell-e forgalmon kívül helyezett gép
kocsira, 1931/14, — jelzései gépjárműveknél, 
1933/631, — gép járóműn él hogyan kell ellenőrizni, 
1933/760. 

„RENDSZERINT*' szónak mi az értelme az utasításban, 
1930/89. 

REPÜLÉS fejlődése a háború óta, 1933/41, 
REFÜLö-forgalom közbiztonsági elleiió'rzése, 1924/3—6, 

— gépeket miről lehet felismerni, 1929/392, — gép
típusok harcászati alkalmazása, 1926/514, — ala
csony támadása, csapat védekezése, 1935/52. 

REUMA, zsába, köszvény, 1930/818. 
REVOLVER bűnügyi sajátosságai, 1931/542, — vadá

szatra, alkalmas fegyver-e, 1932/709. 
R É G É S Z E T I kutatásokat a csendőr támogassa, 1930/ 

110, 1931/58. ^ 
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RÉCTI KINCS utáni ku ta tás szabályai, 1935/324. b. 5. 
RÉGISÉGEK után ásatni milyen feltételek mellett sza-

bad, 1934/339. 
RÉMHÍRTERJESZTÉS választásnál, 1926/830. 
RÉSZEG embertől lopás, 1929/902, — ember magára 

hagyása, 1926/612, — embernek szeszes-ital kiszol
gáltatása, 1929/1088, — ség a katonai büntetőjog 
szempontjából, 1928/796. 

RÉSZES Szút. 312/1. esetében elfogandó-e, 1928/409. 
RÉSZES TAGOK kötelességei a közgazdálkodásban, 1933/ 

410, 
RÉZMÉRGEZÉSEKBÖL, 1930/172. 
RIASZTó-lövést hogyan kell elbírálni, 1934/50. 
ROBBANÁS (gőzkazán) esetén eljárás, 1931/811. 
ROBBANÓANYAGOK ismertetése, 1926/237, 1931/883, 

— ellopása és t a r t ása nűnek minősül, 1930/182. 
ROKKANT tisztelete, 1934/444, — ellátási adócsalás, 

1929/178. 
ROKON el tar tásának elmulasztása, 1926/291, 1934/50, 

-— „még közelebbi" oldalrokonok alatt kiket kell 
érteni, 1929/187, — ság minősítő körülmény-e, 
1928/467, — tanúvallomásra nem kényszeríthető, 
1932/117, — tói lopás nem minősítő körülmény, 
1932/608, — saját rokona sérelmére elkövetett bűn
cselekményt a csendőr ne nyomozzon, 1934/505. 

ROMÁN csendőrség, 1928/261, 1929/99, — átszervezése, 
1929/396, ^ határszolgálat, 1932/299, — szomszé
dos őrs felkérhető-e nyomozásra, 1931/648. 

ROSSZHÍRŰ korcsmák előjegyzése a jegyzékkönyvecs
kében, 1930/1114. 

ROSSZ SZOKÁSAI a lovaknak, 1927/55. 
ROTHADÁSOS méh alat t mit értünk, 1934/566. 
ROVOTT előéletű ki, 1932/149, 1935/349, — előjegyzése 

a jegyzékkönyvecskében, 1930/1113, — követendő 
eljárás, 1934/534, — nyilvántartása, 1929/76, 
1930/1054. j . 3, — által elkövetett mezörendöri ki
hágás, 1929/936. 

RÖGTÖNBÍRÁSKODAS ismertetése, 1931/782. 

i 



151 

ííiíimís/ivrv Umc egyî .HUIr-i híílyiflégébei), 1^2/iH2, -

KOIMKA'I'OK íkí>nifnunml.a) UriitH7Mni% 1020/434, 1029/ 
1182, oii'/(',ilH-vMel<i, líKín/öKfS. 

KOVIlHTfcHT í'dljíikíiitégben H/Jibad^e hafíznáhíi, I Í Í28/ 

UÖVin/AHI.AT foiylYm keleikezfí tü^ek, 1933/7:55. 
KlillADAHAltOKAT (bűnielel.) hogyaií kell CHOIIIUK<»IIIÍ, 

r.*a:{/*>í>7, - rongálás miatt feU-Umég ví'n*Kr(f/-H-
iK'l, 1'.KÍ0/1028. j . 1. 

itiJHA/AT ÜH líibbelí kiszállítása é^ /iivííteh^ 11129/95:5, 
koíiíiH mikor fígér/>HiégcH, 192í»/7(i5. 

UtJll Umbinm, 1933/17, 1933/80, - lónál, 1927/423, 
1935/142. 
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SARJAT Dcveléöüként Idegen állat \n'íüm\íéne, 1926/399, 

- kérelmére elkövetett bfinc.'ürlcikínényt a mmúür 
riíí nyomozzon, 1934/505, -̂  tárgy (.aiopá^a, 192<i/ 
219, •-- ierménü bor ktüHitkm amttén 9Ar(>m, 1933/ 
448, — termésű bor hrrnUhmi engedély oélkli), 
1932/214, —̂  iernií'íHtí borníik rmigáuMtá^on kimé-
rf^m emién vÁrőm vun-e, 1032/549. -— twlajdoíion 
í-fl/Ví*M/i*ly meggátiand6-tí, lm mhm^ mm s/m'/M-
lyííH, 1930/475. 

SAJTÓ 6H cíHim(!orí*6g, 1932/007, - ^m nyomo/M líWO/ 
13, ^- JoHÍ ÍPÛ Wíf̂ HÍ'-g, J 920/398, - IIMHIIW/CÍI VfíU 
fií'';:ck éíí kihÁgÓHok, 1930/759, - - m.nU'JtUd a 
rH<íiaörHíí«ii/ílí 1920/403, ltíirníík«kr<>l ínit kfíll 
í ijíJní, 1930/750, — termékek tíllenfírííéMtí víilit«/-iá»ol( 
;fj;ífl, 1931/404, —̂  í4/tímér(ímH/írUí öajlótí;rm<';k (írí-
/'ítbovétííle, 1934/480, — l^irvény Imnertfítéíiíi, 
1930/759, --- térmúkfík iirWAdh*\(U*W, 1935/580. 

MAi.viJH conduotUH, 1920/300. 
KANKfcK ínmcrtetéMci, 1930/3. nyJun U'úi'ón melléklett!, 
NATKA (tíirí^ttwági) IrírAHu, 1929/024. b, 2., -- IcivétiUc 

Hmhíúmt, 1020/51, b. 8., - ré/Hii kit, milyen ílbt 
í/i**í', 1931/890. 

HAICKANl̂ Vfj vlHííléÉíére oiöírAMok, 1934/188. \>. Z, 
NA vmt'AíinlY/.m, 1930/107. 
HAitíM immtiíííkny eft©ndör rí-n'll'okozatábtHi mlí J<tlent, 

1933/457. h. 1. 
HATim í>an ht^lybelí korcftmáros mérIiH:-e ií:ilt vÍM í̂mm, 

1928/1,85, — bari v/iH îrkor 'Ai*n/'bil ^gabfid-e, 1028/ 
IH5, - ^n&toron iíiMirp" alait mit értünk, 1031/ 
502. 

SKIJKK hf^iOtéííe, 1032/IHíí. 
8KlSKMSri<.;ftT gépkocttiiKik míhOI bíhet mcgallapílani, 
HKItíOSI'iLfiSi érem odí»1l-'léöén<ik fííHétHtiJ, 1031/22, j . 5. 
SF;<if;OKH/JiO/J*J a nyoMiozáHnak, 1030/800. 

^ 
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SEGÉDKEZNI polgári egyének a csendőrnek kötelesek-e, 
1931/183, 1935/474. 

SEGÉDLET a vázlatrajzoláshoz, 1931/559. 
SEGÉLYNYÚJTÁS balesetnél kötelező-e, 1928/745. 
SEGÍTENI a csendőrnek kötelesek-e polgári egyének, 

1934/361, 1935/474. 
SEGÍTÖEGYLET a csendőrségnél, 1926/315. 
SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL közveszély esetén lebeszélés, 

1931/235. 
SERTÉS apaállat tartásának szabályai, 1931/812, — el-

gázolása gépjárómű által, 1930/1124, — herélni 
kinek szabad, 1930/1073, — közétkezés köteles-e 
a vágóhídon levágatni, 1932/386, — levágott ser
tés után az Örsnek adót kell-e fizetnie, 1934/60. j . 
4., — nek nyereségre tenyésztése iparszerű foglal
kozás-e, 1930/990, — tenyésztés tudnivalói, 1923/ 
983. * -̂  

SÉRÜLÉS lőfegyver által, 1929/993, — a szemen, 1933/ 
183, — esetén (szolgálatban) kórházi ápolási költ
séget a kincstár fizeti, 1931/22. j . 7., — i pótdíjra 
vonatkozó szabályok, 1928/191. i. 1. 

SÉRTEGETÉSE csendőrnek, 1927/114. 
„SÉRTETT" címszó alá mit kell felvenni, 1931/575, — 

beleegyezése a bűncselekménybe, 1926/758, 1928/ 
926, — családi lopás e^^etén ki a sértett, 1927/67, 
— kártalanítása, 1926/459, — kikérdezése, 1931/ 
178, — magánindítványt nem tesz, jelentést kell-e 
tenni, 1930/613, — orvosi megvizsgáltatása, 1926/ 
758, — panaszán egyedül elindulni nem szabad, 
1931/49, 1931/332, 1933/398, - - panaszának ke
zelése az őrsön, 1934/719, — saját gondatlansága 
elgázolása esetén, 1926/830, — személye és jogai 
a bűnvádi eljárásban, 1932/530. 

SÉRTŐ eljárás és kifejezés csendőr ellen, 1927/24, 
1930/217. 

SÉTÁNYON díszfa megrongálása, 1931/704. 
Sn.ANY áru szállítása csalás, 1929/506. 
SlKIKÉPZÉS a csendőrségnél, 1935/46. 
SIKKASZTÁS, 1928/44, 1928/580, — férj részéről fele-

SIKKASZTAS 
ség ellen, 1926/795. — hivatali, 1926/757. -^ 
kauciós alkalmazott által elkövclhefÖ-e. 1927/66. 
— és lopás különbsége, 1926/686, 1929/186, — nak 
látszó eset mikor tartozhatik polgári perfvS útra. 
1935/430. 

SÍKOS g>^alogjáró fel nem hintése, 1932/213. 
SÍR kiásása engedély nélkül, 1930/823, — köveket teme

tőből el lehet-e adni, 1934/50, — ról virág eltávo
lítása, 1926/795, — virág ellopása, 1929/504, 1929/ 
063, — rongálás vétsége, 1928/158. 

SÖGOR alat t kit kell érteni. 1928/607, — sági viszony 
esetén ki a sértett , 1927/66. 

SOKOLDALÜSAG, 1933/72. 
SOMMÁS jelentésről, 1929/569, — késedelem esetén mi

kor kell pótolni, 1927/397. 
SOROMPÓ (vasúti) lebocsátásának elmulasztása, 1934/ 

536. 
SORSJÁTÉK rendezés engedély nélkül, 1935/510. 
SÓSKASA V-mérgezés, 1930/1092. 
SOVÁNYSAG-kövárség, 1930/282. 
SÖTÉTSÉG harcászati jelentősége, 1930/503, 1935/84. 
SPANYOL csendőrség, Í927/20. 
SPORTÉRMEK viselése, 1926/365. b. 4. 
STATÁRIUM ismertetése, 1931/782. 
STATISZTIKA a csendőrségről, 1926/92, — űrlap köz

lekedési balesetekről, 1934/705, b. 6. 
STILUSKÉPZÉS, 1929/467. 
STRANDÜGYELET fürdőhelyeken, 1934/6. 
SÚLYOS bűnjelek átadása, 1934/20, — testi sértés há

zastársak között, 1928/662. 
StLYMÉRTÉKEK (hitelesítetlenek) őrizetbevétele. 1934 

565. 
SÜLYOSÍTASOK alkalmazásával szabadságvesztés bün

tetés megrövidítése a katonai büntetőjogban, 1934/ 
332. 

SÜKETSÉG színlelése, 1928/176. 
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Sz 
SZABAD akarat a bűncselekményben, 1927/92. 
SZABADALOM-bitorlás esetén bűnjel őrizetbevétele, 

1929/356, — találmányra hogyan szerezhető, 1926/ 
764. j . 1. 

SZABADONBOCSATASA elfogott egyénnek a járőr vagy 
az örsparancsnok által, 1931/279. i. 2. 

SZABADSÁG alatt vasúti menetdíjkedvezmény, 1933/ 
754. b. 2, — áthelyezés esetén, 1930/181, — átvitele 
a következő évre,' 1933/786. b. 3, — és eltávozás 
egy hónapban igénybevehetö-e, 1930/247,- — mikor 
kezdődik és végződik, 1928/362. j . 3, — betegség 
okából szabadságot kért, de még nem kapott csendőr 
szolgálatra aikalmazható-e, 1929/275, — ot javasoló 
orvosi bizonyítványra nem kell bélyeg, 1934/29. j . 7. 

SZABADSÁGVESZTÉS büntetés kérdése, 1928/89, — 
befolyása a nyugdíjra, 1929/582, — kitöltése más 
helyett, 1931/704, — maximuma miért 15 év, 1929/ 
241, — megkezdése és elhalasztása, 1931/298, -^ 
megrövidítése súlyosítások alkalmazásával a kato
nai büntetőjogban, 1934/332, — büntetések súlyos
ságának fokozatossága miben áll, 1934/504, — sel 
nem büntetendő vétségek jelentősége a csendörségi 
szolgálat szempontjából, 1934/307. 

SZABÁLYRENDELETEKRŐL, 1928/478, — ütköző ki
hágás miatt idegen megyebeliek feljelenthetők-e, 
1927/209. 

SZABÁLYZATOKAT, közlönyöket stb. hogyan kell he
lyesbíteni, 1932/87. 

SZAKASZ berendezkedése védelemre, 1935/409, — pa-
rancsnok helyettesítése, 1933/266. b. 1, — parancs
noki meglepés alkalmával kalapot, jelsípzsinórt 
tenni kell-e, 1928/270, — parancsnoknak szárny-
parancsnok helyettes szabadságot engedélyezhet-e. 
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SZAKÉRTŐ igényoevétele írásvizsgálathoz, 1931/855, — 
nyomozásnál, 1930/326, 1931/799. 

SZAKSZERVEZETEK tagjai külföldiek lehetnek-e, 1927/ 
173. 

SZAO^lA nem gazdasági termény, 1931/593, — megvizs
gálása, 1932/420, — és töreklopás visszaesés szem
pontjából, 1929/106, — szénát stb. szállító járó
művek megvilágítása, 1934/536. 

SZANATÓRIUMBA utalást hogyan kell kérni, 1930/829. 
j . 6, 

SZARVASMARHÁK betegségeinek és hibáinak leplezése 
marhavásáron, 1932/104. 

SZATÓCS milyen italmérési engedélyt kaphat, 1931/592, 
— üzlet zárórája, ha italt is árusít, 1935/20. 

SZAVATOSSÁG állatokért eladás alkalmával, 1927/648, 
1934/28. j . 1, 1934/61. j . 4. 

SZAVAZHAT-e, ki politikai jogait nem gyakorolhatja, 
1932/456. 

SZAVAHIHETŐSÉGE a csendőrnek, 1932/511. 
SZÁJFAJÁS lónál, 1927/422. 
SZÁJKOSÁRRAL ellátott eb póráz nélkül vezethető-e, 

1928/438. 
SZÁLFA (vízben úszó) kifogása, 1926/106. 
SZÁLLÁST vendéglős, korcsmáros vendégeknek mikor 

adhat, 1931/329, — cseléd gazdája tudta nélkül 
adhat-e, 1932/118. 

SZÁLLÍTÁSA bűnjeleknek postán, 1933/691, — gép
kocsin karhatalmi csapatnak, 1931/380. 

„SZÁLLÓ*' feliratot mikor szabad használni, 1930/1044, 
— magánegyéneknél megszálló idegenek ellenőr
zése, 1935/16. 

SZÁLLODA ellenőrzésénél tennivalók, 1929/1058, 1933/ 
394, 1935/16, — ipar alatt mit kell érteni, 1929/ 
1124, — ipar gyakorlásához milyen iparigazolvány 
kell, 1931/329. 

SZÁMÍTÁS a szerencsejátékban, 1929/959. 
SZÁMOLÁS különleges módon, 1926/639. 
SZÁNDÉK a bűncselekménynél, 1926/144, — fogalma, 

1926/541, — jogi jelentősége, 1927/657. 

^ 
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SZÁNDÉKOS emberöléa esete, 1928/522. 
SZÁRNYfKNOK nem készít írásbeli dolgozatot, 1931/ 

9-38. j . 4, 
SZAKN yPARANCSNOK kiszállásai fürdőhelyeken, 1934/ 

44, — helyettes szakaszparancsnoknak szabadsá
gol engedélyezhet-e, 1929/50, — parancsnokság 
irodai ügyvitele, 1927/644. 

SZÁZAD ma és 1914-ben. 1934/78. 
„SZEBB JÖVŐT!" köszöntés szabályozása, 1933/618. b. 1. 
SZEGÉN VJOGON perlésnél perköltség kit terhel, 1931/ 

S73. b. 4. 
S Z E G Í J N Y S É G I bizonyítvány kiadásának feltételei, 1928/ 

724. j . 1. 
SZEK£R névtábla háxilag előállítható-e, 1930/342, — 

névjelző tábla hiányáért ki felelős, 1927/66, — 
őri/etlenül hagyása, 1927/542. 

SZEKTÁKKAL eljárás, 1928/157, 1934/212. 
SZELLEMI munka a nyomozásban, 1931/720. 
SZEM (emberi) ismertetése, 1929/190. 
SZEMBESÍTÉS, 1929/202, — hogyan kell végezni, 1930/ 

1037, — miért szabad csak két egyént és csak egy 
körülményre, 1933/675. 

SZEMBETEGSÉGEK, 1933/180. 
SZEMÉLI testhelyzetét hogyan lehet egyszerűen leraj

zolni, 1931/587. 
SZEMÉLi^AZONOSSÁG igazolására milyen okmányok 

fogadhatók el, 1929/793, — igazolásának megtaga
dása, 1927/114, — igazolása az országúton, 1932/ 
725, — megállapítása ismeretlen hullánál, 1930/ 
230, 1933/334, — megállapítására módszerek, 1928/ 
906, — megállapítása az őrsön vagy a hatóságnál 
történjék-c, 1931/357, — megállapításához támpon
tok, 1929/950, — i igazolványa kerékpárosnak, 
1931/191. b. 5. 

SZEMÉLYES és magántermészetű szolgálat, 1927/397, — 
panasza csendőrnek polgári egyének ellen, 1934/ 
695. — szabadság megsértésének esete, 1928/773, 
— en ismert vadáfiízokat is ellenőrizni kell-e, 
1931/528. 

703. 

Ji 
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SZEMÉLYI és helyi ismeret, 1924/8—1, — tényálladék 
megállapítása nyomozásnál, 1934/173, 1934/198. 

SZEMÉLYFUVAROZÁST gépkocsin mikor lehet foly
tatni, 1931/891. 

SZEMÉLYLEÍRÁS, 1928/520, — felvétele, 1927/630, — 
űrlapot nyomozati bejelentéshez hogyan kell kitöl
teni, 1935/120. 

SZEMÉLYMOTOZÁS alkalmával talált bűnjel címén le
het-e házkutatást is tartani, 1931/445, — gyakor
lati útmutatás , 1929/1014, 1934/531, — és házkuta^ 
tás különbsége, 1929/306, — csak nyomatékos 
gyanú esetén és sürgős esetben tartható, 1931/49, 
— is tartható-e házkutatás alkalmával, 1929/306, 

joga a csendőrnek miért van korlátozva, 1930/ 
, — gazda a cselédjénél végezhet-e, 1930/734. 

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS tehergépkocsin meg van-e en
gedve, 1933/363. b. 1, — ból kizárás, 1927/24. 

SZEMÉREMSÉRTŐ tárgyak, sajtótermékek stb. őrizetbe^ 
vétele, 1934/486. 

SZEMLE az őrsön, 1934/257. 
SZEMLÉLTETŐ OKTATÁS, 1928/1005, 1933/594, 1934/ 

550, — Örs felderítő szolgálatáról és harcáról, 1934/ 
679, — vadásztörvényről, 1933/729. 

SZEMÉREM elleni vétség nyilvános vizeléssel. 1927/ 
320, — sértő nyomtatványok őrízetbevétele, 1935/ 
586. 

SZEMÉT kidobása járdára, 1929/1182. 
8ZEMTANU köteles-e vizi balesetet bejelenteni, 1928/ 

662. 
SZEMSÉRÜLÉSEK, 1933/183. 
SZENT BORBÁLA (tüzérek védszentjének) története, 

1932/462. j . 3. 
i SZENT ISTVÁN napján csépelni szabad-e, 1927/728, — 
\ mezei munka, 1926/379, 1928/690, 1928/970,^ — 
I napi és vasárnapi munkaszünet részletes összeállí

tása, 1933/17. szám melléklete. 
SZEPTEMBERBEN végzendő szolgálatok, 1931/922. 
SZERBIÁBAN közbiztonsági szolgálat a háború alatt, 

1924/9—5. 
11 

^ 
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SZERELMI viszonya a csendőrnek, 1927/672. 
SZERENCSEJÁTÉK „birbics" játékkal, 1930/52, — 

miatt feljelentés, 1930/89, — hol és mikor kell fel
lépni, 1933/675, — ellenőrzése, 1929/681, — mate
matikája, 1929/959, — ellenőrzése vásáron, 1929/ 
576. 

SZERENCSÉTLENSÉG színhelyén a járőrnek okvetle
nül meg kell-e jelennie, 1931/811, — segélynyújtás 
kötelező, 1928/745. 

SZERZöDÉS-szegés miatt elővezetése mezőgazdasági 
munkásnak, 1930/584, — bői eredő vitákban a 
csendőr eljárást lehetőleg ne indítson, 1931/184. 

SZERZŐI jog bitorlása esetén bűnjel őrizetbevétele, 
1929/357. 

SZERSZÁMOK őrizetbevétele jogosulatlan iparűzés ese
tén, 1935/20. 

SZERVEZETÜNK védekezése betegségek ellen, 1929/ 
689. 

SZERVEZKEDÉS (kommunista) módszere, 1927/380. 
SZESZES ITAL, 1925/437, 1926/36, 1935/458, — árusí

tása vasárnap, 1931/330, 1931/357, — és bűnözés, 
1927/613, — fogyasztása szolgálatban, 1929/336, 
j . 1, — fogyasztása fiatalkorúak által nyilvános 
helyiségben, 1929/1088, 1931/329, 1935/52, — fű
szerkereskedésben hogyan szabad árusítani, 1931/ 
563, — hatása a szervezetre, 1929/906, — keres
kedésben vásárolt ital az üzlet előtt elfogyaszt
ható-e, 1931/755, — kimérésére hányféle enge
dély van, 1931/592, — kiszolgáltatása it tas egyé
neknek, 1929/1088, — lal házalás, 1929/307, 1931/ 
834, — romboló hatása, 1929/211, — t is árusító 
szatócsüzlet zárórája, 1935/20. 

SZÉNGÁZMÉRGEZÉS esetén becsomagolt hullarészekre 
nem szabad alkoholt önteni, 1933/698. 

SZÉNA ellopása mit képez, 1928/664, 1929/217, — minő
ségének megvizsgáiása, 1926/641, 1932/420, — 
padlás és csűr leégésének nyomozása, 1928/548. 

SZÉRŰSKERTBŐL lopás, 1931/616, 1931/755, 1932/456. 
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SZÉTOSZLATHATÓ-e táncmulatság, ha járőr felhívá
sára nem oszlik szét, 1933/448. 

SZÉTVÁLASZTANI különböző bíróság hatáskörébe tar
tozó bűnhalmazatot lehet-e, 1931/30. 

SZIDALMAZÁSA csendőrnek, 1930/217, — csendőrség
nek, 1928/76. 

SZIFILISZ ismertetése, 1930/3. szám külön melléklete. 
SZIGORÍTOTT dologház indokolása, 1928/89, 1928/117, 

—• dologház, fogház, börtön és fegyház súlyosságá
nak fokozatai, 1934/504, — dologházba milyen bűn
tettesek utalhatók, 1930/667, — fogságfenyítés 
csendörségnél miért nem alkalmazható, 1935/60. j . 
3, — fogsággal próbacsendőr miért nem fenyíthető, 
1935/60. j . 3. 

SZILÁRD tárgyakat (bűnjeleket) hogy kell csomagolni, 
1933/696. 

SZÍNIELŐADÁS italmérő helyiségben, 1929/1090, — 
társula t ra vonatkozó jogszabályok, 1928/663, — 
darabban becsületsértés, 1928/663. 

SZÍNLELÉS a bűnvádi eljárásban, 1926/758, 1928/176. 
SZINVAKSÁG, 1933/183. ' 
SZÍV és vérkeringés. 1929/20, — bajok, vérnyomás, 

1930/385, — szélhűdés, érelmeszesedés, 1930/482. 
SZÍVESSÉG elfogadása magánosoktól, 1931/73. 
SZOCIALISTA gyűlés magánlakáson, 1932/182, —párt

iroda akaszthat-e ki címtáblát, 1932/353. 
SZOKÁSAI (rosszak) a lovaknak, 1927/55. 
SZOKÁSOS bűntettesekről, 1929/926, 1930/566, — bűn

tettesekkel és rovott előéletűekkel eljárás, 1934/ 
534, — bűntettesek előjegyzése a jegyzékkönyvecs
kében, 1930/1113, — bűntettesnek ki tekintendő, 
1932/149, — bűntettesek, gyanús és ^̂ ^̂ ndori fe^ 
ügyelet alat t álló egyének ellenőrzése, 19áü/lUí^, 
— bűntettes ellenőrzése végett éjjel szabad-e a 
lakásába behatolni, 1934/147, - tolvaj természet
rajza, 1932/626. iQoo/.^Q 

SZOKTATÁSA lovaknak lövéshez, 193^/öáö. 
SZOLGÁLAT félbeszaldtható-e szomszéd orskorletbea 

kiütött tűz miatt, 1929/826, - hatarauikon, 193^' 
11* 
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SZOLGÁLAT 
331, — határszéli őrsökön, 1934/45, — mikor te
kinthető fárasztónak, 1929/476, ^ mikor szemé
lyes és magántermészetű, 1927/397, — nyilvántar
tása az őrsökön, 1933/270. 1933/386, 1933/436, 
1933/467, 1933/500, — és őrszolgálat között mi /a 
különbség, 1933/644, 1934/66, — tanyavilágban, 
1928/406, — tudnivalói lovasok számára, 1933/162. 

SZOLGÁLATBAN elkövethető bűntettek és vétségek, 
1930/410, — történt sérülés esetén felülvizsgálati 
eljárás, 1929/1008, b. 3., — történt sérülésért kór
házi ápolási költségeket a kincstár viseli, 1931/22. 
j . 7, — vezénylése hogyan történjék, 1931/724, — 
szeszes ital fogyasztása, 1929/336, j . 1. 

SZOLGÁLATBÓL bevonulást őrsparancsnok lakásán je
lenteni kell-e, 1928/269, — Szút. 266. esetében 36 
óra alatt be kell-e vonulni^ 1928/355. 

SZOLGÁLATI eb-ügyek, 1925/378, 1926/135, 1932/177, 
eljárásnál bizalmi egyének, 1926/676, — feladatai a 
csendőrségnek, 1930/141, — feladatok az év egyes 
hónapjaiban, 1931/922, — fellépés kihágás esetén 
szolgálaton kívül, 1929/217, — havifüzet módosí
tása, 1933/270, 1933/366, 1933/436, 1933/467, 
1933/500, — idő kiszámítása nyugdíj szempontjá-

. ból, 1929/718, 1933/53, — jel illetékessége, 1931/ 
245. j . 3, — jel harmincöt évi hű szolgálatokért, 

1929/869, — jogai a csendőrnek, 1925/446, — köny
veket stb. hogyan kell helyesbíteni, 1932/87, — lag 
fellépő csendőrrel szemben hatósági közeg elleni 
erőszak elkövethető-e, 1930/63, — lap alapján el
lenőrzés, 1924/9—2, — lap III. 4. rovatát alá kell-e 
írni, 1928/299, — lapot hogyan kell vezetni, 1931/ 
724, — lovak gondozása, 1931/634, — lovak pat-
kolása, 1934/518, — lopás, 1928/895, — minősége 
a csendőrnek, 1925/446, — óra felszámítása vasút-
üíTveletí szolg-álat után, 1930/341. — órakiszabata 
ellenőrző járőrnek, 1930/476, ^ órák kérdése kül
szolgálatban, 1934/354, — Szabályzat I. részében a 
csendórséget mely pontok érintik, 1933/457. b. 1, 
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SZOLGALATI 
— tennivalók nyáron, 1931/434, — Utasítást mely 
rendeletek helyesbítették, 1931/711. b. 1, — viszony 
fogalma lopás szempontjából, 1927/435, 1929/186 

SZOLGÁLATON KÍVÜL fellépni csak sürgős esetben 
kell, 1931/49, — levő csendőr ellen hatósági közeg 
elleni erőszak elkövethető-e, 1930/63, — kihágás 
esetén fel lehet-e lépni, 1929/217, 1934/50, — kí
vüli magatar tása a csendőrnek, 1933/724, — szóra
kozása a csendőrnek, 1932/738. 

SZOMSZÉD állam csendőrsége felkérhető-e nyomozásra, 
1931/648, — örskörletben kiütött tűz miatt őrjárat 
útvonaláról szabad-e letérni, 1929/826. 

SZÓRAKOZÁSA a csendőrnek, 1932/738. 
SZORZÁS egyszerűsített próbája, 1926/639. 
SZÖKÉS elévül-e, 1928/580, — miatt mikor kell valakit 

őrizetbe venni, 1934/275, — tői elfogott egyénnél 
mikor lehet tartani, 1930/307, — szándék be nem 
jelentése bűnpártolás-e, 1929/506. 

SZÖLLö-oltvány gazdasági termény, 1935/444, — ben 
vadászni szabad-e, 1931/303, 1932/780, — mes-
gyére fát ültetni szabad-e, 1930/376, — területen 
vadászati jog, 1929/49. 

SZŐRSZÁLAK jelentősége a nyomozásnál, 1931/848. 
SZÖVEG és minta közötti eltérés esetén szöveg mérték

adó, 1931/562. 
SZÖVETKEZET milyen ítalmérési engedélyt kaphat, 

1931/592. 
SZÖVETKEZÉS lopásokra, 1926/543. 
SZÖVETZÜBBONY viselése, 1934/544. j . 7. 
SZUGGESZTIO és szuggesztív kérdések, 1929/630, — 

bűncselekmények, 1927/349. 
SZURONY hegye miért világít néha, 1933/299. b. 3, — 

hüvelyt és járőrtáskát helyi szolgálatba kell-e vinni, 
1929/408. 

SZÜLETETT bűntettesekről, 1930/566. 
SZÜLÉSZNŐ magzatelhajtásról jelentést tenni köteles-e, 

1930/875, — mulasztása miatt haláleset szülésnél, 
1929/655. 

'^íáa 
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SZÜLŐ által gyermeken 
758, ~ feleiős-e 
1926/723, 

tcstisértés, 1926/ 
bűncselekményéért, 

1933/675, 1934/242, 

elkövetett 
gycr-meke 

.w, ,^.., 1931/48, 1932/423, 
— fiatalkora cselekményéért felelőa-e, 1927/615, — 
gyermeke tartozásáért felelős-e, 1930/990. 

SZÜRKE szemhályog, 1933/180. 
SZTRICHNIN-mérgezés, 1930/1094. 
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T 
TAGADNI gyanúsítottnak joga van, 1928/270. 
TAKAKÉIKOSSAG, 1926/229, 1926/315, 1930/925 1931/ 

429, — éH életmód, :i 927/270, - - pályázat ered
ménye, 131/440. 

TAKARMÁNY önRyiilladáHa, 1934/448. j . 4, mej;-
vi/s^álása, ] 926/041, 1932/420, ozksi lovaknak, 
1933/702. 

TAKARODÓ előtt le szabad-c feküdni, 1926/365. b. 4. 
TAKONYKOR, 1927/420, 1933/78, 1935/141. 
TALÁLKAHELY leleplezéne v^':^(iií magánlakáfiba be 

lehct-e hatolni, 1932/116. 
TALÁLMÁNYOK és nyomozán, 1926/382, — kihaszná

lása a bűniizéHncI, 1933/403, - ra szabadalmat ho
gyan lehet Hzerezni, 1926/764. ]. 1. 

TALÁLT dolog beszolgáltatása, 1926/182, - dolog el-
HÍkkasztása harmadik Hzemóly réfízérSI, 1932/147, 

holtlcHtről ékszer ellopáHa, 1927/67, — hullákat 
hogyan kell a Nyomozati értesítőnek bejelenteni, 
1935/134, - - hullák BzeméJyazonoHságának meg
állapítása, 1933/334, - és lopott dolog, 1926/182, 
— tárgy eltulajdonítása, 1927/615, — tárgy jog
talan elsajátítása 8 napon belül is elkövethető, 
1932/386, - " tárgy után jutalom jár-e, 1927/100, 
— tárg^yakról jelentés, 1934/294, — iratok, stb. 
őrizetbevétele, 1935/586, 

TALPAL6 viselése, 1932/621. j . 3, 1933/587. j . 1. 
TANÁCSOT milyet adhat az ügyvéd a felének, 1928/689. 
TANFOLYAMOT Cmagán) tanító tarthat-e fenn, 1932/ 

182. 
T A N Í T A N I hogyan kell, 1927/200, 1929/750. 
TANÍTÓ iskolai fegyelmi joga, 1927/23, ^ tarthat-e 

fenn magántanfolyamot, 1932/182. 
TANKOKRÓL, 1925/266, — ellen védekezés, 1928/147. 
TANÜ bizalmi egyénként alkalmazható-e, 1930/962, — 

:í?te^. 
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TANÜ 
bííiijel átvételét igazoló aláíráshoz kell-e tanú, 
1928/354, — csendőr előtt nem köteles tanúskodni, 
1927/657, — érdekeltsége alatt mit értünk, 1935/ 
378, — ha hamisan vall a csendőr előtt, mit követ 
el, 1933/448, — köteies-e balesetet bejelenteni, 
1928/662, — csendőr eljárásánál, 1926/676, — 
idézését a csendőr hogyan kerülheti el, 1932/757, — 
idézése a csendőrnek a rendőri büntető eljárásban, 
1932/754, 1934/459, — befolyásolása, megfélemlí
tése, stb. miatt csak a gyanúsított fogható-e el 
vagy más is, 1935/212, —• címszó alatt a tanúval
lomásokat hogyan kell tárgyalni, 1931/578, 1934/ 
652, — feltűnés nélküli kihallgatása, 1931/492, — 
gyermekek kikérdezhetök-e, 1931/269, — kikérde
zése, 1930/358, 1930/526, 1930/1034, 1935/490, — 
kikérdezésénél külön-külön bizalmi egyéneket le
het-e alkalmazni, 1933/480, — köteles-e járőrrel 
idegen községbe elmenni, 1929/1063, — községi 
bíróság megesketheti-e, 1931/616, — nélkül ház
kutatás tartható-e, 1929/307, — nyomozásnál, 
1924/7, 5, — ként kihallgatott csendőr tudnivalói, 
1929/1078, — ként megidézése csendőrnek rendsze
rint azt m.utatja, hogy a feljelentés nem volt jó, 
1932/757, —• ként megidézett csendőrhöz védő fő
tárgyaláson milyen kérdéseket intézhet, 1932/213^ 
— skodásra rokonok nem kényszeríthetők, 1932/ 
117, — csendőr előtt megjelenni vonakodik, elő le
het-e vezetni és el lehet-e fogni, 1931/270, — meg
idézni és elővezettetni csendőr kérésére község elöl
járóság jogosult-e, 1933/745, •— vallomása már ok
iratba van foglalva, ki kell-e kérdezni, 1928/329, — 
tói bűnjel őrizetbe vehetö-e, 1927/657, — ságtétel 
alól mentes egyénektől iratok, nyomtatványok, 
levelek őrizetbevétele, 1935/586. 

TANÚVALLOMÁS (hamis) csendőrség előtt, 1927/320, 
— csendőré bíróság előtt, 1929/1078, — értékelése, 
1927/123, — feljelentésben hogyan kell tárgyalni. 
1932/45, 1934/662. 
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'^^^^^^fm^Q^ ^'''"^'''^'^ ^ ' ' ' ^ " ' ' főiskolások számára, 

'^^^^^9?2/236^^^ ' ' ^^^ '̂ ^^^^^^^' 1928/674, 1929/750, 

TANULÓ ^mikor kaphat ösztöndíjat, 1928/329 

TANULSÁGOK az osztrák forradaíombó!, 1934/459 — 
a ré^i csendőrség köréből. 1930/102. 

TANÜGYI választások szabadsága, 1934/339 
TANYÁN tűzrendészet, 1926/648, — főmagánvádra ül

dözendő ügyek elintézése, 1929/105, — szolgálat, 
1928/406. ^ 

TARTALMILAG vagy lényesrileg mikor áll a bűnjel a 
bűncselekménnyel összefüs:gésben, 1930/1124. 

TARTÁSDÍJ fizetése törvénytelen grvermek után, 1934/ 
364, — meddig kell fizetni, 1930/475, — havi tar-
tásdiikövetelés esetén mennyi a polgári per tárgyá
nak értéke, 1930/182. 

TARTOZÁS (kifizetett) újrakövetelése. 1928/895. 
TARTÓZKODÁS községben, tereptárgynál, stb. hosszabb 

ta r t amra is előírható^e mint a távolság kimutatás
ban szerepel, 1934/505, — i hely (állandó) és ren
des lakás fogalma, 1929/408, — ra utasítani vala
mely helyen mikor szokott a bíróság, 1927/436, — 
tói eltiltani mikor szokott a bíróság, 1927/436. 

TAVASZI szolgálati feladatok. 1931/922. 
TÁBORI csendőrség, 1924/1. 2, — csendőrsés: kémelhá

rító szolsrálata, 1931/766, — Örs és harcelőörs szol
gálata, 1935/19. 

TÁRGYI bizonyítékok jelentősége a nyomozásban, 
1935/70. 

TÁJÉKOZÓDÁS erdőben, 1930/174, — sötétben, 1930/ 
503, — terenen, 1929/1116. 

TÁJÉKOZTATÁSA nyomozó alosztálybeh csendőrnek, 
1935/338. 

TÁMADÁS elveinek gyakorlati fejlődése, 1930/332. — 
ban gvalos:ság együttműködése géjiekkel. 1928/944, 
— gyalogság hogyan megy előre, 1935/182, — ha 
elakadt, a parancsnok hoevan segíti elő; 1934/663, 
>^ fedett terepen, 1935/508, 
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TÁMOGATNI a csendőrt polgári egyének kötelesek-e, 
1934/361, 1935/474. 

TÁNC egyesületben, társaskörben, stb. engedély nélkül, 
1928/690, 1934/439, — mulatság és általános zár
óra, 1932/183, 1935/349, — mulatság be nem szün
tetése járőr felszólítására, 1933/384, — mulatság 
engedély nélkül, 1926/324, — mulatság folytatása 
engedélyen túl, 1926/648, — mulatság, ha járőr 
felhívására nem oszUk szét, szétoszlatható-e, 1933/ 
448, — fiatalkorúak részvétele és szeszfogyasztása, 
1935/52, — helyhatósági és rendőrhatósági enge
dély különbsége, 1928/243, — mulatság (jótékony-
céló) engedély nélkül, 1927/209, — mulatság ma
gánháznál kihágás~e, 1929/186, 1932/182, — mu
latság rendezésére engedély nélkül előkészület 
vendéglős által, 1935/20, — rögtönzött tánc egye
sület helyiségében, 1932/182, — mulatság vendég
lőben engedély nélkül, 1930/246, — mulatságban 
lövés ablakon át, 1931/676, — táncolni italmérö 
helyiségben szabad-e, 1929/1118, — vigalmi enge
dély meghamisítása, 1926/218. 

TÁPLÁLKOZÁS, 1929/311. 
TÁRGY (bűnjel) kezelése és csomagolása, 1933/691, — 

lenyeléséucl első segélynyújtás, 1932/247, — őri-
zetíie vétele kihágás esetén, 1932/440, — müyet 
lehet a nyomozó osztályhoz megvizsgálás végett 
beküldeni, 1932/633, — hogyan kell a Nyomozati 
Értesítőnek leírni, 1930/402, 1935/134. 

TÁRGYALÁSA a csendőrségi törvényeknek a parla
mentben, 1924/11. 5. 

TÁRGYALÁSON tanuként kihallgatott csendőr tudni
valói, 1929/1078. 

TÁRGYI tényálladék megállapítása nyomozásnál, 1934/ 
166, 1934/198. 

T Á R G Y ' I L A G O S S Á G a feljelentésben, 1932/511. 
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÓRÓL mit kell tudni örsfőző-

nővel, lóápolóval és más polgári alkalmazottal kap
csolatban, 1932/658. 

TÁRSADALOM é9 állana berendezkedése, stb, alatt mit 
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TÁRSADALOM 
értünk, 1930/447, — és állam fogalmának magya
rázata, 1928/383, — és bűnözés, 1925/382, 1926/ 
166. 

TÁRSADALMI osztály fogalma, 1926/434, 1928/390. b. 
7, — mozgalom alatt mit kell érteni, 1930/216. 

TÁRSASÁGI sapka leírása, 1929/624. b. 2. 
TÁRSASKOCSEV mindenki utazhatik, 1927/24. 
TÁRSASKÖR előadást, táncot engedély nélkül rendez

het-e, 1934/439, — műkedvelő előadást rendezhet-e, 
1930/307, — joga van-e valakinek eltávolítására 
csendőrt igénybevenni, 1933/480. 

TÁRSTETTES fogalma, 1929/337. 
TÁRSULATI adócsalás, 1929/178. 
TÁSKAÉLELMEZÉS járőrszolgálatban, 1931/74. 
TÁVBESZÉLŐT milyen esetekben szabad hasznaiul, 

1933/620. b. 1, — kihallgatni -szabad-e, 1932/214. 
TÁVOL fekvő helyeken lakó tanuknál külön-külön bi

zalmi egyének alkalmazása, 1933/480. 
TÁVOLSÁGI kimutatás szerkesztéséhez útmutatás, 

1928/894. 
TÁVOLSÁGMÉRŐ térképolvasáshoz, 1927/457. 
TECHNIKA fejlődésének befolyása a bűnözésre, 1933/ 

401, — és harcászat, 1926/95, — felszerelése a 
csendőrségnek, 1926/276. 

TEHEK-autófuvarozás az ország egész területén űz-
hetö-e, 1928/690, —. autóvállalat anyagi felelős-
sége, 1928/439, — fuvarozás engedély nélkül, 
1928/495, — fuvarozás gépjáróművel milyen fel
tételek mellett szabad, 1931/891, 1933/761, — gép^ 
kocsin szabad-e személyeket szállítani, 1933/363. b. 
7., 1933/762. 

TEHETETLEN ember elhagyása, 1926/612, — rokon 
eltartásának megtagadása, 1934/50. 

TEKE-játék nem szerencsejáték, 1933/778, — játék vá
sáron, búcsún, 1927/99, ~- bábjáték engedélye
zett-e, 1930/181, — pályát záróra után szabad-e 
használni, 1932/641. 
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TEKINTÉLY, 1933/5Ó3, — csendőrnél, 1925/284, — ka^ 
tonánál, csendőrnél, 1927/722. 

TEKINTETES címzés kinek jár, 1931/675. 
TELEFŐN milyen esetekben használható, 1933/620. b. 

1., — beszélgetést kihallgatni szabad-e, 1932/214. 
TELEK bekerítésére mi a szabály, 1929/1182, — re futott 

vad elfogása, 1928/438. 
TELEPÜGYELET fürdőhelyeken, 1934/5. 
TEMETÉS engedély nélkül, 1926/686, — engedély rend

kívüli halálesetnél, 1929/882, — engedélyt talált 
hulla esetén ki adja meg, 1931/863, — segély 
csendöröknek/1928/82. j . 4, 1928/612. j . 1, — mi
lyen öltözetben kell megjelenni, 1934/220. b. 6, — 
segélyakcióban csendőrségi személyek részvétele, 
1934/513. i. 12. 

TEMETKEZÉSI vállalatok zárórája, 1934/566. 
TEMETŐBEN levő holttestről bpás , 1927/245, — ben 

mezörendőri kihágás elkövethető-e, 1929/505, — 
sírról virág ellopása, 1929/968, — fa kivágása, 
1930/63, — gyertya ellopása, 1931/127, — sirkövet 
el lehet-e adni, 1934/50. 

TEMPLOM gyalázása, 1934/308, — ban botrányos vi
selkedés, 1934/242, — persely feltörése, 1927/172, 
— ból lopás, 1926/795. 

TENNIVALÓK nyáron, 1931/434, — sorrendje nyomo
zásnál, 1933/626. 

TENYÉRJÓSLÁS, 1931/826. 
TENYÉSZÁLLAT jogtalan felhasználása fedeztetésre, 

1931/357, — tartásának szabályai, 1931/812. 
TEREP-felderítés, 1934/696, — tájékozódás, 1929/1116, 

— tárgyak kihagyása közlekedési akadály esetén, 
1929/218, — tárgyak leportyázási ideje, 1934/654, 
— tárgy, község leportyázására hosszabb idő en
gedélyezhető-e, mint a távolsági kimutatásban sze
repel, 1934/505. 

TERJESZTÉSE állami és társadalmi rend ellen izgató 
nyomtatványoknak, 1926/298, — izgató röpiratnak, 
1929/1182, ~ kommunista röpiratoknak, 1926/434, 
1935/586. . 
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TERMÉNY készlet „nagyobb mennyiségű"-nek mikor 
tekinthető, 1932/780, — lopás szérűskertből, 1931/ 
755. 

TERMÉSZETELLENES halálesetekről, 1929/368, 1929/ 
882, — eljárás, ha nincs bűncselekmény, 1931/863, 
— jelentés, ha felelősség senkit sem terhel, 1934/ 
262. 

TERMÉSZETI akadály esetén tereptárgyak kihagyása, 
1929/218, — szükség végzése nyilvános helyen, 
1929/582. 

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK fejlődésének befolyása a 
bűnözésre, 1933/401. 

TERÜLET (örskörlet) kiszámítása, 1927/566. 
T E R Ü L E T E N K Í V Ü L I helyre menekült fogoly üldözhe

tő-e, 1931/96, — ek által elkövetett vadászati ki
hágás, 1929/505, — ség külföldi követet mindenütt 
megilleti-e, 1933/86. 

TESTHELYZETEK vonalas ábrázolása, 1931/587. 
TESTI SÉRTÉS és becsületsértés egyidejű elkövetése, 

1927/100, — kutyauszítás által, 1927/66, — erősza
kos nemi közösüléssel kapcsolatban, 1927/581, — 
sértet t nem szerez be látleletet, 1934/607, — orvosi 
látlelet beszerzése, 1926/758, — gondatlanságból, 
1928/632, 1929/544, — gondatlanságból elgázolás 
által, 1927/209, — kísérlete, 1927/24, 1927/173, 
1928/101, — ikönnyű testi sértés esetén bűnjelet 
őrizetbe kell-e venni, 1932/147, — és magánlaksértés 
esete, 1927/209, ~ sértett beleegyezésével, 1928/ 
926, — házastársak között, 1928/662, — szülő ál
tal gyermeken, 1926/758. 

TESTNEVELÉS (leventeügy) ismertetése, 1928/490, 
1929/34. 

TESTÖRSÉGHEZ felvétel, 1924/7. 12. b. 2., 1929/486. 
j . 5. 

TESTÜLETI szellem ápolása, 1932/734, 1933/725. 
TESTVÉREK között nemi érintkezés szulok hiányában 

büntethető-e, 1930/448, — öröklési joga ha nem 
közös szülőktől származnak, 1930/89. 

TETANUS (dermedés), 1932/246, 1933/78. 
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TETTENKAPAS, 1929/565, — csendőr elfogási joga, 
1929/1142, — kit lehet azonnal bíróság elé állítani, 
1931/514, — perjogi jelentősége, 1929/369, — tol
vaj elverése és levetkeztetése, 1926/613, — tolvaj 
megzsarolása, 1926/144. 

TETTLEGES bántalmazás a polgári és katonai büntető
jog szempontjából, 1931/2, — bántalmazása szolgá
laton kívül levő csendőrnek, 1930/217. 

TETTES és bűnsegéd megkülönböztetése, 1924/10—4, -
személyének megállapítására adatgyűjtés, 1934/ 
166, 1934/198. 

TETTESTÁRS, 1926/399, 1927/68, 1929/337, — kár ta . 
lanítási kötelezettsége, 1931/391, — ra lopás minő

sített volta kiterjed-e, 1929/654, — sal szemben a 
csendőr úgy jár el, mint a tettessel, 1931/562. 

TETTETÖK a bűnvádi eljárásban, 1928/176. 
TEVÉKENYSÉGI kimutatás vezetése, 1931/320, — bűn-

halmazatot hogyan kell bevezetni, 1935/315, — ho
gyan kell az esetet bevezetni, ha hatóság és bíró
ság hatáskörébe is tartozik, 1935/315, — két gya
núsítottat és két sértettet hogyan kell kimutatni, 
1930/650, — több egyén által elkövetett azonos ki
hágás bevezetése, 1930/376 és 377. 

TEVÉKENYSÉGI NAPLÓ vezetése, 1931/320, — kitöl
tése áthelyezés esetén, 1928/101, 1928/184, — kitöl/-
tése egy gyanúsított és több bűncselekmény esetén, 
1931/127, — hol kell tartani, 1934/124. j . 7. 

TÉLI szolgálati feladatok, 1931/922. 
TÉNYALLADÉK megállapítása, 1934/168, 1934/198, — 

ki elemekről, 1934/685, 1934/713, — elemek a fel
jelentésben, 1927/80. 

TÉNYVAZLAT-mintát nem kell szószerint követni, 1931/ 
562, — örsállomáson kívül is megszerkeszthető, 
1933/172, 1933/211, 1933/212, — tettenkapás ese
tén, 1931/518. 

TÉRKÉP-olvasás, 1932/343, — olvasási alapismeretek, 
1929/542, — olvasásnál tájékozódás a terepen, 
1929/1116, — olvasáshoz távolságmérő, 1927/457, 

X lU 

TÉRKÉP 
— és rajzolás az őrsökön, 1932/470, — vázlatkészí
tés, 1935/399, — be mit kell berajzolni, 1929/133, 

TÉTLEN ellenszegülés adóvégrehajtóval szemben, 1931/ 
499. 

TÉVEDÉS büntetőjogi fogalma és jelentősége, 1927/543, 
1928/772, 1929/504, — kihasználása nemfizetésre, 
1928/663. 

TITUSZ, 1931/476. 
TILOS helven talált állatok miatt zálogolás, 1926/542, 

1926/612, 1927/435, 1932/56, — baromfi megöl
hető-e, 1929/968, 1929/1182. 

TILALMI időben vadaskertben vadászás, 1927/100, — 
elejtett vad tulajdonjoga, 1928/439. 

TILTOTT mesterséggel és tiltott játékkal foglalkozókat 
miért kell elfogni, 1935/183, — mesterséggel kik 
foglalkoznak, 1929/757, 1930/1073. — játékkal kik 
foglalkoznak, 1929/757, 1930/1073, — szerencse
játék fogalma, 1928/773, -^ szerencsejáték-e a 
Fayer, 1933/383, — mesterség-e fogtechnikusnak 
orvosi ténykedése, 1931/329, — szerencsejátéknál 
hol és mikor kell vagy nem kell fellépni, 1933/675, 
— szerencsejáték miatt feljelentés, 1930/89. 

TINTA bűnjelet hogyan csomagoliunk, 1933/696. 
TISZTASÁG (egészségügyi), 1929/763, — ellenőrzése 

italmérö helyiségekben, 1929/1123. 
TISZTELETADÁS (kölcsönös), 1929/33, — nyugállomá-

nyuaknak, 1929/275, — reggel felkeléskor, 1934/ 
156. b. 3. 

TISZT által elkövetett büntetendő cselekmény esetén 
eljárás, 1932/213, — közhivatalnok, 1926/579, — 
becsületvédelmi fegyverhasználati joga, 1931/743, 
— szerepe a nyomozásban, 1932/562, — ellátása 
az őrsön, 1933/445, — i egyenruha viselése tűz
oltóparancsnok által, 1930/247, — rendfokozati el
nevezések helyes használata, 1933/721. b. 4. 

TISZTHELYETTESEK rangsorolásánál milyen elvek 
irányadók, 1931/789. b. 1. o / o -u >. 

TISZTÍTÓSZEREK alatt mit kell érteni, 193o/392. b. 4. 
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TITKOS kéjelgése felírónó'nek, 1930/1044, — kéjel.t;<':« 
leleplezése végett magánlakásba be lehet-e hatolni. 
1932/116. 

TITOKTARTÁS fontossága kémelhárító szempont] x'̂ l, 
1933/10, — kötelezi-e az orvost és szülésznőt inni', 
zatelhajtás esetén, 1930/875, — az őrsön, 1931/ 
702, — védelme a büntetőjogban, 1935/586, — kö
telezettsége a csendőr részéről, 1935/586. 

TIZENHATODIK életévét betöltött gyermek után csalfitll 
pótlék, 1935/291. j . 1. 

TIZENKÉT éven aluli leánnyal közösülés magánindíl 
vány hiányában üldözhető-e, 1934/696. 

TÍZPAKANCSOLAT csendőrök számára, 1929/1173. 
TOBOKZAS ellen izgatás, 1931/471. 
TOLONCK'SÉRETET csendőrség nem teljesít, 19.'! 1/ 

446, 1932/283. 
TOLVAJ elverése és levetkeztetése, 1926/613, — lui-

fangok^ 1926/300, — megrögzött tolvaj termeszei 
rajza, 1932/626, — mikor veszélyes gonosztcvi'l, 
1931/755, — szövetség mikor lön létre, 1926/.^)'i;!. 
1931/72, 1934/632, — nak szabad-e nevezni v:il;i 
kit, 1928/744. 

TOTALIZATŐR mit jelent, 1930/999. j . 1. 
TÖBB bíróság vagy hatóság hatáskörébe tartozó bíín 

hahnazatok feljelentése. 1931/30, — bűncK('l<'K 
meny esetén halmazatot figyelmen kívül kell h:i,j;yiii, 
1932/25, — syanúsított által elkövetett azonos (ÜK' 
lekmény elkülönítve jelentendő fel, 1932/386, VXVJ./ 
576, — gyanúsított ellen közös feljelentés mikdf 
tehető, 1928/552, — örs körletében elkövcildl 
cselekmény esetén gyanúsítottal eljárás, 193()/.'!Y!'i, 
— sértett kárára elkövetett lopások külön-kiiliiii 
számítanak, ha bűntettek, 1934/147. 

TÖBBEK bántalmazásából eredő sérülés, 1926/399, 
által elkövetett bűncselekményekért kártalaiülíiNl 
kötelezettség. 1931/391. 

TÖLTÉNY és lőfegyver megvizsgálása a helyszímn, 
1932/199. 

'ÍÖM'EQ Közé lövés ablakon át, 1931/676, — lélelilmi, 

TERJESZTÉSE 
1931/800, 1932/45, 1932/171, — rendszer, 1925/ 
325, — vezető, 1925/370, — ékkel szemben csend
őrség alkalmazása, 1931/458, — szemben rend
fenntartás, 1929/1Ö90, — es feljelentése kihágá
soknak, 1934/456. 

TÖRÉSEKNÉL első segélynyújtás, 1932/245. 
TÖRPE gyümölcsfák az őrsökön, 1929/928. 
TÖRTÉNETE a m. kir. csendőrségnek, 1933/110, — a 

bűnügyi nyomozásnak, 1925/357, — puskapornak 
és robbanó anyagoknak, 1926/237. 

TÖRVÉNY közjogi fogalma, 1933/383, — van-e vissza
ható ereje, 1931/14, — (csendőrségi) parlamenti 
tárgyalása, I1924/11. 5. 

TÖRVÉNYES oltalma a csendőrnek, mint. hatósági kö
zegnek. 1932/318. 

TÖRVÉNYESEN elismert vallásfelekezetek melyek, 
1927/107. j . 3. 

TÖRVÉNYES-'TÉSNÉL eljárás, 1934/93. i. 6. 
TÖRVÉNYHATÓSÁGI bizottság, 1930/2, — szabály

rendeletekről, 1928/478, — szabályrendeletbe üt
köző kihágás miatt más megyebeliek feljelenthe-
tők-e, 1927/209, — választójog 1930/5. 

TÖRVÉNYKEZÉS egyszerűsítéséről szóló törvény, 1931/ 
514. 

TÖRVÉNYSÉRTŐ magatar tása hatóság képviselőjének 
népgyűlésen, 1932/118. 

TÖRVÉNYSZÉK és járásbíróság hatáskörébe tartozó 
bűnhalmazatok együttes feljelentése, 1931/30, — 
i egyesbíró elé tartozó bűncselekmények feljelen
tése, 1931/514, — nél és járásbíróságnál levő 
fiatalkorúak bírósága között van-e különbség, 
1932/88. 

TÖRVÉNYTELEN gyermek, 1926/686, 1930/613, — 
gyermek el tartásának kötelessége, 1934/364, — 
meddig kell tar tásdí jat fizetni, 1930/475, — ter
mészetes apjának milyen jogai vannak, 1931/329. 

TRACHOMA, 1933/182, — kötelező gyógyítása, 1929/ 
554. j . 1, 
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TRAFIKOT vendéglőben szabad-e árusítani, 1929/968, 
1935/381. 

TRAKTOR különleges ííépjárómű-e, 1932/609, - sze
keret hozzáíjkasztani lehet-e, 1928/496, — ki ve
zetheti, 1931/13. 

TRÁGYÁT fuvarozni vasárnap szabad-e, 1927/283. 
TRIANONI békeparancsot, mely államokkal és mikor 

erőszakolták reánk, 1934/218. i. 1. — békeparan
csai a Dun'íra vonatkozóan, 1929/792. 

TRIPPER ismertetése, 1930/3. szám külön melléklete. 
TROIVÍRÓZIS, 1934/502. 
TUBERKULÓZIS, 1930/678. 
TUDAKOZÖDAS összf'kötíítisztnél, 1933/562, — ki után 

és hoiívan kell, 1935/330, — tudakozóívekröl, 
1935/319, — tuflakozólapokról, 1935/319. 

TUDÁS a csendőr fegyvere, 1928/674, 1932/43. 
TUDOMANVES felfedezések és nyomozás, 1926/382. 
TULAJDON, birtok, birlalat, 1926/46, — elleni kihágá

sokról, 1927/256, — elleni kihágás eladás végett, 
1930/lOlS, — joga elpusztult vagy elejtett vad
nak, 1928/44, — joga tiltott időben eleitett vad
hoz kinek van, 1928/439, — ioga vagyonváltság-
íöldfknek, 1931/683. b. 3. 

TURISTÁK ellenőrzése, 1931/434, 1933/166. 
TÜDŐ ismertetése. 1929/138, — haj, 1930/678, — fer

tőzés, 1930/1084. b. 1, — gyulladás, 1930/1024, — 
szanatóriumha utalást hogyan kell kérni, 1930/ 
829. j . 6, — tágulat lovaknál, 1935/405. 

TÜZ és mozgás, 1927/424. 
TÜZEUiSZERNEK a feldolgozott fa nem tekinthető, 

1929/242. 
TÜZESET nyomozása szénapadlás és csűr égésénél, 

1928/548, - biztosítás szerepe, 1931/830, — esc-
ményjeicntés, 1934/292, — helyszíni szemle, 1929/ 
914, — nyomozása 1926/518, "1930/430, 1930/662, 
okainak kutatása, 1931/83. 

TÜZÉRSÉG fejlődése a háború óta, 1933/42, — figyelő
szolgálat, 1927/304, — főbb tudnivalók, 1935/377, 
— védőszentjének története, 1932/462. j . 3. 
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TŰZHARCA a gyalogságnak. 1931/8. 
TŰZOLTÁSBAN résztvenni mindenki köteles, 1927/291 

- 1935/510. 
TÜZOLTó-parancsnok szabálytalan öltözködése kifogá

solható-e, 1930/247. 
TŰZRAKÁS belső területen, 1932/249, 1935/412 
TŰZRENDÉSZET egyedülálló tanyán, 1926/G48, — köz

ségekben, 1932/168, — szabályok megszegése, 
1927/291. 

TŰZVESZÉLY elhárítására a csendőr figyelmeztetéssel 
élhet-e, 1930/475. 

TŰZVÉSZ esetén elöfogatok elővezethetők-e, 1928/ 
830, — csendőrség tennivalói, 1930/947, — esetén 
elkövethető kihágás, 1927/291, — feljelentése, 
1932/183. — jelentés, ha lelelősség senkit sem 
terhel, 1934/262, — ha gyermekek okozták, ki fe
lelős, 1931/48, — keletkezése villamos gyújtás 
folytán, 1933/735, — miatt letérés az előírt út
vonalról, 1931/931, — miatt őrjárat portyázása 
félbeszakítható-e, 1929/826, — mikor nem köz-
veszély, 1932/25, — vízhordás kötelező-e, 1928/ 

TŰZZEL rajtaütés, 1935/472. 
TYÜKOT, ha szomszédba átmegy, meg lehet-e ölni 

1927/435. 

12' 
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határa a csendőrnél, 1931/ UDVARIASSÁG, 1925/65, 

657. 
UDVARLÁSA a csendőrnek, 1927/672. 
UDVARON, ha körül van kerítve, ebzárlat idején kutya 

kötetlenül maradhat-e, 1931/529, 1932/423, — sza
bad tüz rakása, 1935/412, — vad elfogása, 1931/ 
446. 

UJABB bűntett vagy vétség elkövetésével fenyegetőzés, 
1929/901. 

ÚJÍTÁSOK a katonai büntetőtörvényben, 1931/205. 
UJJAS vállgallér viselési módja, 1931/341. b. 5. 
UJJNYOMAT-rendszer ismertetése, 1924/7., 8., — 

alkalmazása a csendőrségnél, 1926/370, — a hely
színen, 1928/379, — felhasználása a nyomozó al
osztályoknál, 1932/475, — alapján mire lehet adato
kat kérni az Országos Bűnügyi Nyilvántartó Hiva
taltól, 1930/465, — helyes felvétele, 1930/462, — 
ot tartalm„azó bűnjelet hogyan kell csomagolni, 
1933/699. 

ÚJONCKIKÉPZÉS. 1927/494. 
ÚJSÁG és csendőrség, 1932/667, — őrizetbevétele, 

1930/759, 1935/586, — olvasás, 1926/657, — pa
pírba húst csomagolni szabad-e, 1929/968. 

fUJSAGARUSlTÁS pályaudvarokon, 1928/1019. 
UJSÁGARUSiTÁS pályaudvarokon, 1928/1019. 
UNALMAT jó csendőr nem ismeri, 1932/738. 
UNDORiTó dolog megetetése babonából, 1935/83. 
UNOKA-testvérek között házassáj^hoz igazságügy

miniszteri felmentés, 1931/276. b. 1., — testvérek-
nél közelebbi oldalrokon ki, 1928/607, — öccs által 
elkövetett lopás hogyan üldözendő, 1930/1018. 

URADALMI intéző által termény eltulajdonítása, 1932/ 
oOo. 

„URAK" mint társadalmi osztály fogalma, 1926/434. 
„ÚRI OSZTÁLY" fogalma, 1926/434. 

ÚRVACSORA vételnél az oldalfegyvert le kell-e tenni, 
1932/95. b. 2., 1933/363. j . 3. 

U S Z Í T Á S A kutyának testi sértés céljából, 1927/66. 
ÚT közepén hajtás kikövezés esetén, 1928/410, — 

mesteri állásról és tanfolyamról tudnivalók, 1930/ 
799. j . 7., 1930/1055. j . 3., 1932/63. b. 2., 1932/93. 
b. 8., — mutatás az adatgyűjtéshez, 1934/166, 
1934/198, — ra gépkocsi-akadály felállítása, 
1930/791, — rendészeti vagy közlekedési kihágás-e 
a helyes elnevezés, 1932/781, — rendészeti szolgá
lat kerékpáron, 1931/658. 

UTCA-i viselkedése csendőrnek, 1929/665, — lámpa ki
oltása kihágás, 1932/118, — i zenészeknek kik te
kintendők, 1929/757, — zenészeket, ha nincs enge^ 
délyük, miért kell elfogni, 1935/183, — utcán át 
sem szabad kereskedőnek záróra után árusítani, 
1931/562, — ra szemét kidobása, 1929/1182. 

ÚTADÓT motorkerékpárok után is fizetni kell, 1932/325. 
b. 2. 

UTAS szállítása kerékpáron, 1930/649. 
UTAZÁS közben szolgálatban szeszes ital fogyasztható-e, 

1930/342. 
ÚTBAIGAZÍTÁSA nyomozó alosztálybeli csendőröknek az 

őrsökön, 1935/319. 
ÚTBÓL elszántás, 1933/153. 
ÚTIJÁRÖR fogalma, 1933/222. b. 5. 
ÚTIRÁNYTÓL való végleges eltérése járőrnek, 1934/ 

188. j . 1. 
ÚTLEVÉL kérésének szabályai, 1929/251. j . 1., — Nan-

sen-útlevél alatt mit értünk, 1935/20, — ellenőrzé
sénél mit kell tudni, 1932/136, — külföldi útlevelek 
főbb ismertetőjelei, 1933/172. 

UTASÍTÁS rendelkezéseit későbbi jogi lehetőségek nem 
befolyásolják, 1931/562, — szövege és minta közötti 
eltérés esetén a szöveg mértékadó, 1931/562, — 
valamely helyen való tartózkodásra, 1927/436, — 
hogyan kell helyesbíteni, 1932/87. 

U T Á N P O R T Y A Z Á S mikor számít nappali vagy éjjeli 
ellenőrzésnek, 1933/222. j . 7. 

^ 
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UTÓLAG tett pótfeljelentés önálló feljelentésnek szá
mít-e, 1935/316. 

UZSORA fogalma, 1929/369, — vétsége hivatalból mikor 
üldözendő, 1931/445, — „íüggö helyzet" és „bizalmi 
állás" magyarázata, 1933/354. 

U 
ÜDÍTŐ italok árusítása vegyeskereskedésben 1935/411. 
ÜGYELETI szolgálat vásáron, 1930/840. 
ÜGYÉSZ gyakorlati szerepe a csendőrség nyomozásá

ban, 1932/764, — szerepe a katonai és polgári bűn
vádi eljárásban, 1928/938, — (polgári és katonai) 
szerepe a nyomozásban, 1928/150, — i megbízott 
szerepe az Örssel szemben, 1926/439. b. 5., — ség 
helyett mikor lehet a foglyot járásbíróságnak át
adni, 1930/89, — ség szerepe talált hulla esetében, 
1931/863, — ségnek mikor kell hulla találásáról je-* 
lentést tenni, 1930/216, — ségtől fogoly kikérése 
és visszaszállítása, 1933/319, 1934/471, 1935/298. 

ÜGYNÖKÖKRŐL, 1931/373, — működésére milyen sza
bályok vannak, 1932/549, — útján adománygyűjtés 
tilos, 1928/650, — laktanyába nem szabad bebocsá
tani, 1929/379. b. 3., 1932/787. b. 1., 1933/397. 

ÜGYVÉD hamis tanuzásra tanácsot adhat-e, 1928/689, 
— ügyfeleket hogyan szerezhet, 1932/284, — ár
verésen vásárolhat-e, 1928/130, — mint védőnek 
milyen jogai vannak a csendőrségi nyomozás alatt, 
1933/198. 

ÜGYVITEL módosítása a külszolgálat szempontjából, 
1933/270, 1933/366, 1933/436. 1933/467, 1933/500, 
— egyszerűsítése címén hatóság nem adhat vissza-
várólagos felhívást, 1931/416, — i szabályzathoz 
hozzászólás. 1927/564, — i szabályzatunk ismerte
tése, 1927/532, — i szabályzat lényegesebb újításai, 
1928/484. 

ÜLDÖZÉS (bűnvádi) katonai és polgári bűnvádi eljárás
ban, 1928/938, — se csalásnak hivatalból és magán
indítványra, 1927/245, — a megszökött tettesnek 
hogyan történjék, 1934/691, — bűntettes külföldi 
követ nyaralójába menekül, elfogható-e, 1933/86. 

ÜLTETÉSE törpe evümölcsfáknak, 1929/928. 
ÜNNEPNAP szabad-e csépelni, 1931/127, — bizonyos 
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ÜNNEPNAP 
időn át végezhető munkák, 1931/511, — égetett sze
szes italok árusítása, 1929/1120, 1931/330,1931/357, 
— milyen ipari munka végezhető egész nap, 1931/ 
371. 

ŰRMÉRTÉK (hitelesítetlen) használata, 1927/256. 
ÜTNI (puskatusával, kardmarkolattal) mikor szabad, 

1930/552. 
ÜZEMBEHELYEZÉSE posta által lepecsételt rádiónak, 

1931/649. 
ÜZEMI munkarend betartása, 1934/275. 
ÜZÉRKEDÉS külföldi fizetőeszközökkel, 1933/186, 

1933/645. 
ÜZLET ellenőrzése helyi rendészeti szolgálat keretében, 

1929/218, — étkező- és szórakozóhelyiségek zár
órája, 1930/89, — felekezeti ünnepen szabad-e 
zárva tartani, 1931/756, — helyiség és bódé kü-
lönbsege, 1933/186, — helyiségeken kívül árusítani 
kereskedőnek, iparosnak szabad-e, 1929/307, ^ 
italmérési engedélye milyen lehet), 1931/592, — 

zárórája hogvan van szabályozva, 1929/756, 1935/ 
540, •— zárórája búcsú alkalmával, 1931/562, ^ 
zárórája, ha dohányneműt és élelmiszert is árul, 
1934/468. — záróra megszegése utcán át árusítás-
sal. 1931/562. — zárórája fürdőhelyen. 1935/510, 
hétköznapi zárórája községekben, 1935/510, — i 
könyvek és iratok átvizsgálására csendőr jogosult-e, 
1930/25, — i könyvekben utólag javítani szabad-e, 

1930/931. — szerű kéjelgés leleplezése végett ma
gánlakásba be lehet-e hatolni, 1932/116. 

ÜVEGET, mint bűnjelet hogyan kell csomagolni, 1933/ 
698. 
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VAD bőre kit illet, 1929/506, — bottal agyonverése, 

1929/16, — elfogása belső telken, 1928/438, 1927/ 
66, 1931/446, — elfogása és felnevelése, 1930/307, 
elfogása község belterületén, 1931/390, — elfogása 
puszta kézzel, 1929/105, 1932/147, 1932/284, 1934/ 
632, 1935/379, — elhullott vad eltulajdonítása, 
1926/686, 1927/320, — eltulajdonítása, 1930/823, 
— elűzése a vadászterületről, 1932/183, — hajtó 
által eltulajdonítása, 1930/376, — idegen vadász
területen űzni szab.t'i-e, 1929/1126, 1930/63, — 
kertben hurokkal fogni szabad-e, 1929/477, — húst 
kimérni szabad-e, 1934/212, — kutyával össze^ 
fogása, 1926/399, — országúton lelőni szabad-e, 
1928/895, '— sebesülten idegen vadászterületről el 
lehet-e hozni, 1932/25, — tiltott időben elejtett vad 
kié, 1928/439, — tulajdonjoga kit illet, 1928/44. 

VADASKEET-ben vadászáshoz vadászjegy, 1933/777, — 
vadászás tilalmi időben, 1927/100. 

VADORZÓK ravaszságai, 1932/9, 1934/226, — hogyan 
kell üldözni, 1932/240. 

VADASZ által véletlenül okozott testi sértés, 1933/22, 
— t, kit járőr személyesen ismer ellenőrizni kell-e, 
1931/528, — bérlőtársak jogai, 1933/777, — eb 
elvitele idegen vadászterületre, 1927/542, — nap
tárnak jegyzékkönyvecskében mi a haszna, 1930/ 
1110, — terület alakítása céljából birtokosok egye
sülése, 1929/684, — területre idegen kutyát nem 
szabad vinni, 1931/593, — területet kisbérlők bér
beadhatják-e, 1931/127, — területet másnak át
engedni nem szabad,^ 1933/85, — törvény oktatása, 
1930/294. 

VADÁSZAT, 1925/346, — általános tudnivalók, 1927/ 
182, — alkalmas fegyver-e a pisztoly, 1932/709, — 
belső telken, 1931/446, — csendőrnek szabad-e, 
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VADÁSZAT 
1932/249, 1934/672. j . 4, — elejtett vad tulajdon
joga, 1928/44, — ellenőrzése és feljelentése, 1932/ 
240, — ellenőrzése hogyan történjék, 1931/235, — 
fegyverigazolványban meg nem jelölt fegyverrel, 
1929/186, — galambokra, 1929/160, — határszélen, 
1932/423, — idegen vadászterületen, 1929/505, — 
kertben, 1931/471, — kölcsönkért fegyverrel, 
1929/505, 1929/1063, 1934/147, — község belterü
letén, 1931/390, — kutyával, 1926/399, — nemzet
gazdasági jelentősége, 1934/226, — őzgidára, 
1930/448. — szőlőben, 1931/303, 1932/780, — tör^ 
vényes gyakorlása, 1927/182, — vasúti töltésen, 
1929/1092. 

VADÁSZATI JOG gyakorlása hegyközség területén, 
1932/781, — jövedéki kihágás esetén járőr t fel
jelentési jutalék illeti-e, 1929/133, — jövedéki ki
hágás esetén lőfegyver őrizetbevétele, 1928/803, - -
jog szőlőterületen, 1929/49, — kihágásokról, 1928/ 
264, — kihágás esetén enyhítő körülmények, 1934/ 
374, — kihágás esetén vadászfegyver őrizetbevé
tele, 1928/158, 1935/379, — kihágás feljelentése, 
ha jövedéki kihágást is képez, 1932/149, — kihágás 
követségek tagjai által, 1929/505, — kihágás ku
tyával, 1926/399, — kihágás makacs folytatása 
esetén elfogás, 1933/152, — kihágás miatt hogyan 
kell a feljelentést megtenni, 1932/240, — kihágás 
miatt pénzbüntetés hovafordítása, 1927/100, •— ti
lalom idején hajtóvadászat tartható-e, 1928/131, — 
törvény szemléltető oktatása, 1933/729. 

VADÁSZFEGYVER kölcsönkérése, 1929/1063, — be
szolgáltatása a közigazgatási hatósághoz, 1930/734, 
— fegyverigazolványban nem szerepel, hova kell 
feljelentést tenni, 1930/153, — őrizetbevétele, 
1928/158, 1929/49, 1931/834. 

VADÁSZJEGY otthon felejtése, 1931/562, — otthon
felejtése esetén vadászfegyvert őrizetbe kell-e 
venni, 1932/608, — gyei bírók előjegyzése a jegy^ 
zőkönyvecskében, 1930/1112, — nélkül vadás-zás 

X 
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VADÁSZJEGY 
esetén elfogás, 1933/152, — nélkül vadászó egyén 
feljelentése, ha vadászjegye van, 1931/390, — ha
lászjegy között különbség, 1934/536. 

VADHAZASSAG büntetőjogi jelentősége, 1928/662, ~ 
ban élők jegyesek-e, 1928/44, — van-e tulajdon
közösség, 1932/118. 

VADŐR közhivatalnok, 1928/956, — előjegyzése a jegy
zékkönyvecskében, 1930/1113, — re lövő orvvadász 
mit követ el, 1928/130, 1931/188, — szakvizsga, 
1929/28. j . 1., 1929/414. b. 3. 

VAGYON-adó és jövedelemadócsalás, 1929/178, — át
ruházási illeték házvétel esetén, 1930/963, — át
ruházási illetékkel adócsalás, 1929/175, — feltün
tetése a feljelentésekben, 1929/700, 1930/494, 
1932/214, — elleni bűncselekményt óvadék ki
zárja-e, 1927/66, — őrző vállalat, 1935/411, — 
rongálás gépkocsivezető által,, 1928/957, — ron
gálás gondatlanságból nem követhető el, 1927/542, 
1929/544, — rongálásnak látszó eset mikor tartoz-
hatik polgári peres útra, 1935/432, — váltság
földek után térítési árat őrsök nem fizetnek, 1930/ 
223. j . 1, — váltságföldek tulajdonjoga, 1931/683. 
b. 3, — váltságos földek után az őrsök adót fizetni 
kötelesek, 1927/625. b. 1, — váltságtörvénybe üt
köző adócsalás, 1929/176. 

VAKBÉLGYULLADÁS, 1928/738. 
VALAMELY helyen való tartózkodásra utasítás és at

tól eltiltás, 1927/436. 
VALLÁS elleni vétség, 1929/1064, — felekezetek kozul 

melyek vannak elismei-^e, 1927/107. j . 3, fele
kezetekkel (el nem ismertekkel) eljárás, 1928/157, 
— gyalázás, 1926/254, 1934/308. 

VALLOMÁS megtagadása csendőr előtt, 1927/657, — 
gyanúsított hamis vallomást tehet, 1926/648 — 
feljelentésben pontosan kell visszaadni, i927/öU, 
1932/45, — kényszerítése gyanúsítottnak ^ ly^b.^ 
564, — mikor kell a községi elöljárósággal jegyzö
könyvet felvétetni. 1933/711. 
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VALORIZÁLÁSA árvaszéknél levő pénzeknek, 1931/ 
53. b. 1. 

VALÓSÁG bizonyítása becsületsértés esetén, 1928/744. 
VALÓSZÍNŰSÉGI számítás a szerencseiátékokban, 1929/ 

959. 
VALÓTLAN feljelentés csendőrség előtt hamis vád-e, 

1932/147, —• feljelentések megvizsgálása a nyomo
zás megindítása előtt, 1933/398, — feljelentést 
tenni csendőrnek nem szabad, 1932/511, — vallo
más csendőr előtt mit képez, 1933/448. 

VALUTA vásárlása engedély nélkül, 1933/645, — bűn
jel őrizetbevétele, 1929/357, — üzérkedés esetén 
csendőrség tennivalója, 1933/186. 

VARRÓNŐ az ipartörvény rendelkezései alá tartozik-e, 
1930/25. 

VASAKARAT, 1933/571. 
VASÁRNAP cséplés, 1927/728, 1931/127, — fürdőkben 

tisztogatási munka, 1933/489. j . 6, — halászás, 
1927/474, — pálinkafélék kimérése, 1929/1120, 
1930/603, — milyen ipari munka végezhető egész 
nap, 1931/371, — bizonyos időn át végezhető ipari 
munkák, 1931/511, — munkaszünet részletes össze
állítása, 1933/17. szám melléklete, — szeszes ital 
árusítása, 1931/330, 1931/357, — trágyafuvarozás, 
1927/283, — munkaszünet, 1926/290, — szatócs
üzlet zárórája, ha szeszes italt is árusít, 1935/20. 

VASŰT-állom.áson magatartás, 1925/97, — biztosítás, 
1925/400, — on közbiztonság, 1928/326, — nál 
teljesített szolgálat beszámítása, 1929/591. j . 3, — 
ügyeleten magatartás, 1925/97, — ügyeleti szol
gálat után óra hogyan számítandó, 1930/341. 

VASÚTI alkalmazott közhivatalnok, 1926/579, — arc
képes igazolvány családi' pótlék beszüntetésével 
érvényét veszti, 1931/135. b. 2, — arcképes iga
zolvány érvényesítési ideje alatt hogyan lehet 
utazni, 1932/747. j . 1, — arcképes igazolvány ki
váltása gyermekek számára a nyári hónapokra, 
1930/614, — arcképes igazolványra nyugállományú 
csendőr igénye, 1930/289. j . 5, — arcképes igazol-
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VASÜTI 
vány térítési díját hogyan lehet elszámolni, 1934/ 
470, — bárca meghamisítása közokirathamisítás, 
1928/299, — csendőrség, 1925/400, 1932/270, ~ 
étteremben szeszes ital szolgálatban fogyaszt
ható-e, 1930/342, — forgalmi ügyekbe nem kell 
beavatkozni, 1934/242, — kocsi megszalasztása, 
1934/307, — költséget fogolykíséretnél járőr elő
legezi, 1930/1028. b. 2, — pályán járás, 1929/610, 
— sorompó lebocsátásának elmulasztása, 1934/ 
536, — szolgálat beszámításáéhoz miket kell iga
zolni, 1932/225. b. 2, 1933/652. b. 5, — töltésen 
vadászat, 1929/1092, — vendéglő zárórája, 1934/ 
180. 

VAD képviselete magánszemélyek által, 1929/609. 
VÁGÓÁLLATOT iparigazolvány nélkül összevásárolni 

szabad-e, 1932/86. 
lÁGÓHID igénybevétele közétkezés, közgazdálkodás szá

mára kötelező-e, 1932/386. 
VÁLASZTÁS szabadsága felekezeti iskolaszéki választá

soknál, 1934/339, — általános tudnivalók, 1931/ 
462, — jelölt a párthíveinek bort adhat-e, 1933/52, 

_ — kihágás esetén bűnjel őrizetbevétele, 1929/358. 
VÁLASZTÓJOG gyakorlásának megtagadása, 1926/830, 

— politikai iogok gyakorlásának felfügeesztése ese
tén, 1932/456, — szabad gyakorlása elleni vétség, 
1926/830, — törvényhatósági választójog, 1930/5. 

VALAS egyházjogi következményei, 1927/662. b. 1. 
VALLGALLÉR (ujjas) viselési módja, 1931/341. b. 5. 
VÁLTÓ és az azzal kapcsolatos bűncselekmények ismer

tetése, 1933/374, — aláíróinak egyetemleges köte* 
lezettsége, 1935/323. j . 1, — kötelezettség az örö
kösöket terheli-e, 1935/213. 

VÁLTOZATLAN megőrzése a helyszínnek hogyan tör
ténjék, 1933/237. 

VÁRAKOZÁSI illetménnyel szabadságolás és nyugállo
mányba helyezés között különbség, 1932/577, — 

. ~ illetménnyel szabadságoltak nősülési ?g fegyelmi 
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VÁRAKOZÁSI 
szempontból ténylegeseknek tekintetnek, 1932/784. 

VÁRMEGYEI közlekedési szabályrendeletet a közleke
dési kódex hatályon kívül helyezi-e, 1935/316, — 
szabályrendeletbe ütköző kihágásért idegen megye
beliek feljelenthetők-e, 1927/209, — térképre miért 
van szükség, 1929/133, — tisztviselőkre vonatkozó 
szabályok az új közigazgatási törvényben, 1930/70. 

VÁROSBAN csendőr magatartása, 1933/165. 
VÁSÁR alkalmával milyen intézkedéseket kell tenni, 

1932/192, — csalások, 1926/529, — szerencsejáté
kok ellenőrzése, 1929/576, 1929/681, — „birbics"-
játék, 1930/52, — cukorkajáték, 1933/404, — 
gyűszűjáték, 1928/381, — korongjáték, 1928/174, 
— lemezdobálás, 1928/1013, — tekejáték, 1927/99, 
— tolvajok, 1932/630, 1935/340, — lopások, 1932/ 
210, — iparos külön engedély nélkül árusíthat-e, 
1935/411, — korcsmáros sátrat üthet-e, 1928/185, 
— mutatványosoknak milyen engedélyre van szük
ségük, 1934/506, — sátorban zenélni szabad-e, 
1928/185, — rendészetben ki intézkedik, 1932/147, 
— helypénzbeszedésnél járőr segélyt nyujthat-e, 
1931/528, — ügyeletí szolgálat, 1930/840. 

VÁSÁRLÁS (valuta), 1933/645, — nál tévedésből nem
fizetés, 1928/663, — sal kapcsolatos bűncselekmé
nyek, 1930/538, — utalványokkal árdrágító vissza
élés, 1933/514, — tói elállani hogyan lehet, 1930/ 
376. 

VÁSÁROLJUNK magyar árut, 1930/889. 
VÁZLAT a nyomozás menetéről, 1933/626, — készítés, 

térképolvasás, 1935/399, — helyszínen hogyan kell 
készíteni, 1931/585, 1935/175, — rajzolás az őrsö
kön, 1932/470, — rajzoláshoz útmutatások, 1931/ 
940, — rajzoláshoz segédlet, 1931/559. 

VEGYESKERESKEDÉS zárórája, ha dohányneműt és 
élelmiszert is árul, 1934/468, — zárórája, ha szeszes
italt IS árusít, 1935/20, — liszt árusítása, 1929/50, 
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VEGYESKERESKEDÉS 
— üdítő italok árusítása, 1935/411, — italmérési 
engedélye, 1931/592. 

VEGYÉSZ mit tud a nyomozás számára megállapítani, 
1933/465, — szét szerepe a bűnözésben, 1933/430. 

VEGYI háború, 1927/689, — megvizsgálásra milyen 
bűnjeleket lehet beküldeni a nyomozó osztályhoz, 
1932/633. 

VENDÉG kiszolgálását italmérő helyiség tulajdonosa 
megtagadhatja-e, 1930/791. 

VENDÉGLŐ ellenőrzésénél tennivalók, 1933/394, -^ 
dohányáru árusítása, 1929/968, 1935/381, — éjjeh 
szállás adása, 1931/329, — felírónő titkos kéjelgése, 
1930/1044, — és fűszerkereskedés egy helyiségben 
lehet-e, 1931/562, — fogyasztás fizetés nélkül, 
1925/316, — idegenellenőrzés szempontjából, 1929/ 
535, — ipartelepen záróra, 1929/936, — istentiszte
let alatt be kell-e zárni, 1928/299, — kiszolgálás 
megtagadása, 1927/100, 1930/791, — magánlaká
son vendégek kiszolgálása, 1926/254, — miiyen üz
letet kell vendéglőnek tekinteni, 1929/1124, — nyi
tási időpontja, 1932/609, — piszkos poharak őri
zetbe vehetök-e, 1930/475, — rendészeti ellenőrzése, 
1929/1054, — „Szálló" vagy „Szálloda" felirat, 
1930/1044, — zárórája, 1927/138, — zenélés sza
bályai, 1928/213. 

VEREKEDÉS magánház udvarán, 1928/829, — nyilvá
nos helyen éjjel is kihágás-e, 1931/499, — tenni
való, ha abban katonai és polgári egyének is reszt
vettek, 1933/152, — ruharongálás miatt felelősség, 
1930/1028. j . 1. 

VERONÁLMÉRGEZÉS, 1930/1093. 
VESE élettani szerepe, 1929/375, — bajok, 1934/759. 
VESZETTSÉG, 1931/362, 1933/79, — ellen beoltott ebek 

ebzárlat alól ki vannak-e véve, 1934/440, — lovak
nál, 1935/140. 

VESZÉLYES FENYEGETÉS, 1927/138, 1928/101, 1930/ 
512, — fiatalkorú részéről, 1929/49, —- mint ki
hágás, 1927/114, — pisztoly ráfogással, 1929/969. 
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VESZÉLYES GONOSZTEVŐ alatt kit értünk, 1929/544, 
— és felfegyverzett gonosztevő fogalma, 1935/212, 
— ki 10 éven belül harmadszor lopott, 1935/52, —• 
lopás tettese mikor lehet, 1931/755. 

VEVŐ és eladó közötti bűncselekmény, 1930/538, — ki
szolgálását iparos, kereskedő megtagadhatja-e, 
1933/354. 

VETÉSFOKGÓRENDSZER a közgazdálkodásban, 1924/ 
12. 4. 

VEZETÉSE több járőr nyomozásának, 1932/338. 
VEZETŐI igazolványt hogyan kell ellenőrizni, 1933/759. , 
VEZÉNYLÉS esetén alá- és fölérendeltségi viszony te

kintetében kivétel, 1930/62, — pótdíj kiszabata, 
1931/23. b. 7, — pótdíj laktanyában tar tot t pihenő 
után, 1926/404. b. 6. 

VÉDD az állatot, 1932/542. 
VÉDEKEZÉS bűncselekmények ellen a mindennapi élet

ben, 1931/886, — liarckocsik ellen, 1928/147, — 
ipari gázok ellen, 1932/50, — szervezetünknek be
tegségek ellen, 1929/689. 

VÉDELEM (harcászati) elveinek gyakorlati fejlődése, 
1930/364, — berendezkedése kötelékben levő sza
kasznak, 1935/409, — esendői-laktanyánál, 1930/8, 
— nőnek és gyermeknek a büntetőjogban, 1930/ 
930. J 6 . 

VÉDETT magyar nevek, 1933/609. 
VÉDJÜK a madarakat! 1930/718. 
VÉDŐ főtárgyaláson milyen kérdéseket intézhet a csend

őrhöz, 1932/213, — szerepe a csendörségi nyomo
zásban, 1933/198, — milyen tanácsot adhat, 1928/ 
689, — nél gyanúsítottól származó levelek őrizetbe
vétele, 1935/586. 

VÉDÖLEVÉL, 1926/360. 
VÉGHEZVITETNI bűncselekményt senkivel sem szabad, 

VÉGKIELÉGÍTÉS összegének kiszámítása, 1929/718 — 
tájékoztatás 1927/735. b. 1. 

VÉGREHAJTÁS alkalmával karhatalmi szolgálat, 1935/ 
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VÉGREHAJTÁS 
75, — csendőr illetményeire, 1934/124. j . 9, — szar 
badságvesztés büntetésnek, 1931/298. 

VÉGREHAJTÓ előtt ajtó bezárása, 1934/632, — számára 
karliatalmi szolgálat mikor tagadható meg, 1932/ 
117, — val szemben tétlen ellenszegülés, 1931/499. 

VÉGSZÜKSÉG, 1926/795, — és jogos védelem, 1934/742. 
VÉLEMÉNYEZÉSE fegyvertartási engedélynek, 1931/ 

778, 1933/644. 
VÉLETLEN eredmény esetén büntetőjogi felelősség, 

1929/504, — kártétel fogalma, 1929/684, — meg-
lövetés vadász által, 1933/22, — szerepe a nyomo
zásban, 1929/604, — tévedés büntetőjogi jelentő
sége, 1927/543. 

VÉR (egészségügyi szempontból), 1929/79, — baj ismer
tetése, 1930/3. szám külön melléklete, —• erek élet
tani szerepe, 1929/375, — fertőzés szülők hiányá
ban büntethető-e, 1930/448, — has, 1931/475, — 
keringés és szív, 1929/20, — mérgezés, 1929/826, 
— nyomás, szívbajok, 1930/385, — nyomok vizs
gálata, 1927/372, 1930/1006, — vérnyomos bűn
jelet hogyan kell csomagolni, 1933/697, — vizsgá
lat, 1927/330, — vérvizsgálattal mit lehet megálla
pítani, 1933/436, — vérvizsgálattal apaság kimuta
tása, 1931/938. b. 4. 

VÉRZÉSCSILLAríTÁS, 1932/178. 
VÉRTANÚINK, 1931/311. 
VÉTELLEL-eladással kapcsolatos bűncselekmények, 

1930/538. 
VÉTKES és csalárd bukásnak látszó eset mikor tai-toz-

hatik polgári peres útra, 1935/432. 
VÉTSÉG, bűntett és kihágás halmazata esetén feljelen

tés, 1931/30, — fegyelmi úton mikor bírálható el, 
1931/524, — pénzbüntetéssel büntetendő vétségek 
jelentősége a csendőrségi szolgálat szempontjából, 
1934/307, — pénzbüntetéssel büntetendő vetseg 
gyanúsítottjának megszökése, 1929/901. 

VIKENDEZÖK ellenőrzése, 1931/434. 
VILÁGBÉKE, 1925/222. 

18 



194 

VILÁGJÁRÓ csendőr, 1928/765. 
VILÁGÍTÁS gyúlékony anyagot szállító jármüveknél, 

1934/536, — közgazdálkodás csak takaródéig kö
teles, 1930/1028. b. 2. 

„VILÁGUTAZÓK" ellenőrzése, 1933/166. 
VELLAMOS-áram ingó dolog, 1929/476, — fogyasztás

nál csalás, 1929/476, — ság mint tűzokozó, 1933/ 
735, — ütésnél első segélynyújtás, 1932/482, — ve
zeték mellett faágak levágása, 1926/542. 

VILLÁMCSAPÁSNÁL első segélynyújtás, 1932/482. 
VEBÁG ellopása sírról, 1929/504, 1929/968, — eltávolí

tása sírról, 1926/795, — lopás mezőrendőri kihá
gás, 1930/584. 

VIRTUSKODÁST kerülni kell, 1933/624. 
VIS MAJOR (ellenállhatatlan erő) esete mikor forog 

fenn, 1932/709. 
VISELKEDÉSE csendőrnek utcán, 1929/664. 
VISZÉRTÁGULÁS, 1931/242. 
VISZKETEGSÉG, 1933/16. 
VISSZZ^LESÉS fogalmához magyarázat, 1929/106, — nek^ 

nem számít a mezei lopás, 1930/341. 
VISSZAHATÓ ereje törvénynek van-e, 1931/14. 
VISSZAHONOSÍTÁS és optálás fogalma, 1926/330. b. 1, 

— hoz okmányok másolata elég-e, 1928/44. 
VISSZALOPÁSA őrizetbe vett bűnjelnek, 1933/153. 
VISSZATARTÁSA postai küldeményeknek, 1935/586. 
VISSZATARTÁSI joga bérbeadónak, 1926/254. 
VISSZAUTASÍTÁSA kormányzói kegyelemnek, 1926/830. 
VISSZAVÁRÓLAGOS felhívást nem lehet kiadni, 1931/ 

416, 
VISSZAVÉTELE leszerelt csendőrnek, 1930/1083. j . 1. 
VISSSZAVONT magánindítványról jelentést tenni kell-e, 

1928/213, 1929/757. 
„VISSZTEHERREL" és „visszteher nélkül" való tulaj

donjogátruházás mit jelent, 1931/733. 
VITÉZI Rendbe felvétel feltételei, 1930/913. b. 4. 
VITÉZSÉGI érem meggyalázása, 1934/535. 
VlZ-áradásnál csendőrség tennivalói, 1930/948, — ára

dásról jelentés, ha felelősség senkit sem terhel. 
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VÍZ 
1934/262, — vízi baleset bejelentése kötelezo-e, 
1928/662, — ben úszó szálfa kifogása, 1926/106, 
1935/381, — bői mentés, 1926/566, 1926/649, 1929/ 
529, — első segélynyújtás, 1932/484, — elvezetni 
és felhasználni szabad-e, 1931/127, — hordás tűz
veszély esetén kötelező-e, 1928/830, — hordási áta
lány az Örsnek jár, nem a gazdálkodásnak, 1930/ 
799. b. 4, 1934/704. j . 8, — kifogott hullával eljá
rás, 1927/528, — közlekedés szabályai, 1927/707. 

VIZELÉS nyilvános helyen, 1927/320, 1929/582. 
VIZSGÁLAT szerepe a bűnvádi eljárásban, 1933/526. ^ 
VIZSGÁLÓBÍRÓ feladata a bűnvádi eljárásban, 1933/ 

526. 
VONATON közbiztonság, 11928/326. 

13' 

^ ^ ^ 
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ZAB mint lótakarmány, 1933/702, — minőségének meg

vizsgálása, 1926/641, 1932/420. 
ZAJOS munka éjjel végezhető-e, 1926/468. 
ZAVAROK a puska működésében és azok elhárítása, 

1934/650. 
ZALOG-ba vett tárgyat nem szabad használni, 1934/180, 

— házban tárgyak őrizetbevétele, 1929/505, — jegy 
értékének mit kell tekinteni, 1930/63, — joga ház
tulajdonosnak lakbérre, 1930/153, 1934/51, — 
olással szemben tétlen ellenszegülés, 1931/499, — 
olás mezei kártétel esetén, 1928/662, — olás tilos 
legeltetésnél, 1926/542, 1926/612, 1927/435, — olás 
tilosban talált baromfinál, 1932/56, — ölni csak 
tettenérés esetén szabad, 1929/583, — olásnál 
végrehajtó által csendőrségi karhatalom igénybe
vétele, 1935/75, — olt állatok visszalopása, 1931/ 
127, 1933/288, — elzálogosítása gabonának 
(gabonajelzálog), 1931/733, •— tárgyak elszállítá
sához végrehajtónak karhatalom vezényelllető-e, 
1932/117, — tárgy önhatalmú visszavétele, 1926/ 
612, 1927/66, 1929/105, — tárgy visszalopása, 
1928/102, 1928/746. 

ZAR alá vett ingóságokért igénypert mikor lehet indí
tani, 1931/309. b. 3. 

ZAEAK ismertetése (pénzszekrényeké), 1929/1168. 
ZAET palackok űrtartalmának megjelölése, 1927/291, — 

udvaron ebzárlat idején kutya kötetlenül marad
hat-e, 1931/529, — vízben halászás engedély nél
kül, 1931/416, — yízben halászáshoz halászjegy 
kell-e, 1928/663, — víz-e egy holt folyóág, 1932/ 
550, — körű helyiségbe csendőr hívásra beléphet, 
1933/480, — körű társaság alatt mit értünk, 1932/ 
loo . 

ZÁRÓRA betartását hogyan kell ellenőrizni, 1930/604, 
— végett táncmulatságon fel lehet-e lépni, 1933/ 
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ZAKÓRA 
448, — cukrászüzletben, 1927/681, — fűszerkeres
kedésben, 1931/562, 1935/510, — iparosműhelyben, 
1935/474, — ipartelepi vendéglőben, 1929/936, — 
italmérö helyiségekben, 1929/1086, 1930/598, — 
italmérö helyiségben magántársaságnak kiadása 
esetén, 1933/778, — közigazgatási jog szempont
jából, 1927/321, — megszegése kereskedő által, 
1931/562, 1935/510, — megszegése korábbi nyitás
sal, 1932/675, — nyilvános étkező- és szórakozó-
helyiségekben, 1930/89, — saját termésű bor áru
sítása esetén, 1932/549, 1933/448. — táncmulat
ságnál, 1932/183, 1935/349, — temetkezési vállala
toknál, 1934/566, — után kuglizni szabad-e. 1932/ 
641, — üzletekben, 1929/756, 1935/510, — vasúti 
vendéglőben, 1934/180, — vegyeskereskedésben, ha 
dohányneműt és élelmiszert is áruL 1934/468, — 
vendéglőkben, korcsmákban, fogadókban, 1927/ 
138, — borbély- és fodrászüzletben, 1935/540, — 
fürdőhelyeken, 1935/51Q. 

ZÁSZLÓ kitűzése, a laktanyára, 1932/158. j . 7, 1935/ 
292. j . 11, — szemle alkalmával, 1933/416, — és 
lobogó között mi a különbség, 1933/457. b. 5. 

ZENEKARBA (katonai) felvétel feltételei, 1934/448. b. 2. 
ZENÉLÉS italmérő helyiségekben, 1928/213, 1929/1089, 

— nyilvános helyen zeneszerzők szövetségének en
gedélyére mikor van szükség, 1932/445, — vásár
kor sátorban szabad-e 1928/185. 

ZENÉSZ-eknek (utcaiaknak) kik tekintendők, 1929/757, 
— re, ha nyilvános helyen zenélnek, milyen jog
szabály érvényes, 1933/579. 

ZÖLD ágytakaró hol szerezhető be, 1933/456. b. 1, — 
szemhályog, 1933/181. 

ZUBBONY kamgarnból nem viselhető, 1934/544. j . 7. 
ZUGVALUTAZAS müyen bűncselekmény, 1933/645. 

;íprf>M^-~-Z^^í^;'ííz:-' 
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ZSAROLÁS, 1926/144. 1926/218, 1926/467, 1927/172,1 

1927/435, 1929/275, — adósság jogtalan behajtá
sával, 1929/582, — rablás különbsége, 1928/580. 
1933/354. 

ZSABA, reuma, köszvény, 1930/818, 1931/859. ^ 
ZSEBBEN levő pénz lopott ruha értékébe beszámít-e, 

1930/823. 
ZSEBTOLVAJOKRÓL, 1932/628. 
ZSIDÓ megtilthatja-e a kereszténynél való vásárlást, 

1928/184, — fajvédő jellegű előadás tartása^ 
1928/20. ,^ 

ZSOLDBÓL levonás magánadósság törlesztésére, 1934/ -Í 
609. b. 3. 



' ^ 




