
BELÜGYMINISZTÉRIUM

Szám: 10-21/23/1990. Belső használatra!

Módosítva 1/92. 

BM ut. 1/91. 

BM ut. MT

RUHÁZATI 
SZABÁLYZAT

1990
ÁBTL - 4.2 - 10 - 21/23/1990 /1



BELÜGYMINISZTÉRIUM

Szám: 10-21/23/1990. - Belső használatra

RUHÁZATI
SZABÁLYZAT

1990

ÁBTL - 4.2 - 10 - 21/23/1990 /2



BELÜGYMINISZTÉRIUM Belső használatra!
Szám: 10-21/23/1990.

A BELÜGYMINISZTER
23/1990 BM

UTASÍTÁSA

a Ruházati szabályzat kiadásáról 
Budapest, 1990. március 6-án.

A Belügyminisztérium és az Állami Tűzoltóság hivatásos, sorozott, alkalmazotti, 
kinevezett és szerződéses polgári állománya, valamint a tanintézetek hallgatói ru
házati ellátásának rendjére kiadom a Ruházati szabályzatot (a továbbiakban: 
Szabályzat). A Szabályzatban foglaltak elsajátítása, betartása és alkalmazása ér
dekében kiadom az alábbi

utasítást:

1. A Belügyminisztérium és az Állami Tűzoltóság hivatásos, sorozott, alkal
mazotti, kinevezett és szerződéses polgári állománya, valamint a tanintéze
tek hallgatói (a továbbiakban: igényjogosultak) egyen-, munka- és védőru
házati normába sorolásakor, valamint ellátása során a Szabályzat előírásait 
kell alkalmazni.

2. A parancsnokok és a személyzeti szervek kötelesek az állományparancs elő
készítése során a pénzügyi-anyagi szolgálatokkal a ruházati ellátásra, a nor
mába sorolásra vonatkozóan egyeztetni a ruhanorma típusát, a hivatásos ál
lományba vétel időpontját az állományparancsban feltüntetni, az állomány
parancsból egy-egy példányt a pénzügyi-anyagi szolgálatok részére megkül
deni.

3. A személyzeti szervek az igényjogosultakat a felvétel (kinevezés) időszaká
ban tájékoztassák a ruházati ellátás alapvető szabályairól, az ezzel kapcsola
tos jogaikról és kötelmeikről.

4. A hivatásos állomány részére rendszeresített egyenruházati és felszerelési 
cikkeket a Szabályzat I. számú mellékletében kiadott alapellátási normák 
tartalmazzák. A termékek meglétét, folyamatos utánpótlását, valamint az 
öltözködési előírások betartását a közvetlen parancsnokok rendszeresen el
lenőrizzék.

5. A személyi állomány részére a Szabályzat rendelkezéseit a szükséges mérté
kig ismertetni, a pénzügyi-anyagi szolgálat állománya részére rendszeresen 
oktatni kell.

6. Ez az utasítás kiadása napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 0015/1960. 
BM-parancs, a 005/1962., 008/1963., 0015/1965., 004/1966., 12/
1966., 016/1967., 6/1970., 9/1970., 1/1978., 19/1979., 5/1980., 19/
1980., 11/1981., 5/1982., 23/1983., 22/1984., 30/1985., 1/1987., 
2/1987., 8/1987. BM-utasítások, 0019/1964., 7/1967., 3/1974. belügy
miniszter-helyettesi utasítások, a 10/1978., 13/1979., 3/1980., 14/1980., 
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4/1981., 8/1981., 19/1982., 23/1982., 8/1984., 9/1984., 8/1985., 
2/1986., 1/1987., 4/1987., 10/1987., 15/1987. belügyminiszter-helyet
tesi intézkedések, 41/1983.I/I. és I/II. csoportfőnöki együttes intézkedés, 
a 9/1984. I/II. csoportfőnöki intézkedés, az 1/1983. I/II. csoportfőnöki ál
lásfoglalás, valamint a 3066/1981. I/II-l. Osztály körlevele hatályukat 
vesztik.

dr. Gál Zoltán
belügyminisztériumi államtitkár
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I. FEJEZET

A RUHÁZATI SZAKSZOLGÁLAT RENDELTETÉSE, 
SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS FELADATAI

1. A ruházati szakszolgálat rendeltetése
A szakszolgálat alapvető rendeltetése a Belügyminisztérium személyi állo
mányának, szerveinek, csapategységeinek, intézeteinek és intézményeinek 
folyamatos működéséhez szükséges ruházati és felszerelési anyagok, vala
mint a ruházati ellátással összefüggő szolgáltatások biztosítása.
A szakszolgálat gazdálkodási körébe tartozó termékek felsorolását a ruházati 
Részletes cikkjegyzék tartalmazza.

2. A ruházati szakszolgálat szervei
A szakszolgálat szervei az anyagi-technikai szakszolgálat szervezeti felépí- 
tettségének megfelelően a Belügyminisztérium:
a) Felsőfokú szakirányító és gazdálkodó szerve az Anyagi és Technikai Cso

portfőnökség (a továbbiakban: szakirányító szerv), amely jog- és hatáskö
rét a ruházati szakanyagok vonatkozásában anyagi osztályán (a további
akban: anyagi osztály) keresztül érvényesíti.

b) Központi beszerző és ellátó szerve - az Anyagi és Technikai Csoportfő
nökség alárendeltségében és szervezetében működő - BM Központi Tár
intézet.

c) Középfokú (testületi) szakirányító, gazdálkodó és ellátó szervei a testületi 
országos parancsnokságok anyagi osztályai (alosztályai vagy csoportjai).

d) Végrehajtó szervei a gazdálkodó szervek anyagi osztályai, alosztályai, va
lamint - a gazdálkodó alegységeknél - az őrsellátó, szolgálatvezető, pénz
ügyi-anyagi megbízott stb.

3. A ruházati szakszolgálat szerveinek feladatai
a) A felsőfokú ruházati szakszolgálati szerv:

(az anyagi osztály ügyrendileg szabályozott hatáskörében)
- Szervezi, szakmailag irányítja a belügyi szervek ruházati és felszerelési 

anyagokkal való gazdálkodását.
- Kidolgozza és rendszeresen karbantartja a szakágazat szabályzatait, 

szakmai utasításait, alapellátási, utánpótlási, szolgáltatási és készletezé
si normáit.

- Elkészíti a ruházati anyagok részletes cikkjegyzékét.
- Meghatározza a ruházati termékek műszaki követelményeit, jóváhagyja 

a rendszeresített ruházati és felszerelési anyagok alapmintáit, színvilláit 
és műszaki leírásait.
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- Gondoskodik a ruházati és felszerelési anyagok korszerűsítéséről. Kez
deményezi korszerűbb alapanyagok vagy késztermékek rendszeresíté
sét, az elavult cikkek rendszerből való kivonását.

- Illetékességi körében közreműködik a gazdálkodó szervek költségveté
si előirányzatainak felülvizsgálatában.

- Elemzi a szervek terveinek realitását, a gazdálkodás hatékonyságát. Ér
tékeli a szakmai beszámolókat, a statisztikai jelentéseket, figyelemmel 
kíséri a gazdálkodó szervek készleteinek alakulását. Indokolt esetben 
készletátcsoportosításokat végez, vagy korlátozza a helyi beszerzéseket.

- Szakszolgálati és anyagszemléket tart.
- Folyamatosan figyelemmel kíséri a beszerzési árak alakulását, elemzi 

azoknak a költségvetési előirányzatokra, valamint az ellátási forintnor
mákra gyakorolt hatását. Indokolt esetben javaslatot tesz a forintnor
mák módosítására.

- Állást foglal az ellátás, gazdálkodás során felmerülő vitás ügyekben, 
kérdésekben.

- Ellenőrzi az öltözködés színvonalát.
- Figyelemmel kíséri a szabályzatok, szakmai utasítások végrehajtását, a 

gazdálkodó szervek által végzett használatból való kivonási eljárások 
szabály szerűségét.

- Irányítja és szervezi a szakszolgálati ág vezetőinek szakmai továbbkép
zését.

b) A BM Központi Tárintézet szervezi és végzi a belügyi szervek ruházati és 
felszerelési anyagokkal való ellátását. Ezen belül:
- Évente meghatározza a központi beszerzésű ruházati termékek körét és 

méretmegoszlását. A szervek beszerzési megbízásai alapján végzi azok 
beszerzését, tárolását, kiadását.

- Megtervezi a hivatásos állomány ellátási szükségleteit, elkészíti a ruhá
zati és felszerelési anyagok központi beszerzési és ellátási tervét. Az ál
lomány részére szükséges termékeket az egységek, az árusítóüzletek és 
méretes telephelyek útján folyamatosan biztosítja.

- Üzemelteti és felügyeli a BM Ruházati Boltot.
- Megállapodást köt az előre gyártott cikkeket árusító belkereskedelmi 

boltokkal, a mérték utáni szabóságokkal, a hivatásos állomány ruházati 
szükségleteinek kielégítését szolgáló tevékenység végzésére és a szolgál
tatás díjazására. A termékek fogyásáról a kereskedelmi egységeket 
rendszeresen elszámoltatja, tevékenységüket közvetlenül és közvetet
ten irányítja.

- Évente kidolgozza és december 31-ig kiadja a ruházati és felszerelési 
cikkek tervezési és elszámolási (terhelési) árait.

- Meghatározza a ruházati termékek minőségi átvételének szabályait, 
módszereit, végzi az ezzel összefüggő feladatokat.

- Végzi a ruházati termékek reklamációs ügyintézését. A minőségileg ki
fogásolt cikkek köréről, a kifogások okairól negyedévenként tájékoztat
ja a felsőfokú szakirányító szervet.

- Elkészíti és a személyi állomány rendelkezésére bocsátja a ruházati és 
felszerelési anyagok karbantartási előírásait.
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- Folyamatosan végzi a központi „M” készletek frissítését, cseréjét. A vo
natkozó külön előírásoknak megfelelően - valamennyi cikkre és méret
re kiterjedően - gondoskodik az ellátási tartalékkészletek szinten tartá
sáról.

c) A középfokú (testületi) ruházati szakszolgálati szerv:
- Szakmailag irányítsa és ellenőrizze a végrehajtó gazdálkodó szerveknél 

működő ruházati szakszolgálati ág munkáját. Operatív intézkedésekkel 
gondoskodjék a felsőfokú szakirányító szerv utasításainak végrehajtá
sáról, biztosítsa azok egységes helyi alkalmazását.

- Irányítsa a ruházati szükségletek felmérését, az éves és középtávú tervek 
készítését. Vizsgálja felül - és szükség szerint módosítsa - a gazdálkodó 
szervek tervjavaslatait, biztosítsa az egységek zavartalan működéséhez 
szükséges ellátást.

- A szolgálati követelmények változásainak megfelelően kezdeményezze 
a ruházati alapellátási, utánpótlási, szolgáltatási és készletezési normák 
módosítását, az elavult termékek rendszerből való kivonását, újak rend
szeresítését.

- Kísérje figyelemmel a személyi állomány öltözködési színvonalát, az 
előre gyártott ruházati termékek körében a méretigények alakulását, 
szükség esetén kezdeményezze a méretösszetétel módosítását, vagy 
egyes késztermékek méreteinek változtatását.

- Rendszeresen felügyelje a végrehajtó gazdálkodó szervek raktári kész
leteinek alakulását, indokolt esetben csoportosítsa át a készleteket, füg
gessze fel vagy korlátozza a helyi beszerzéseket.

- Irányítsa és ellenőrizze a raktári készletek tárolását, időszakos karban
tartását, folyamatos frissítését, cseréjét.

- A felsőfokú szerv - X. fejezetben részletezett - információigényére ala
pozva dolgozza ki a szakszolgálati ág információs és adatszolgáltató 
rendszerét. Elemezze és értékelje a hozzá felterjesztett szakmai beszá
molókat, elszámolásokat.

- Szakfelügyeleti ellenőrzések keretében ellenőrizze a végrehajtó szak
szolgálati ág munkáját, a készletek állapotát, rendeltetésszerű használa
tát, javítását, a javítások gazdaságosságát, a ruházati ellátásra biztosított 
költségvetési keretek felhasználását, a helyi beszerzéseket, a használat
ból való kivonások előírás szerinti végrehajtását, a takarékossági és gaz
daságossági elvek ésszerű érvényesítését.

- Irányítsa a ruházati szakszolgálatok vezetőinek szakmai továbbképzé
sét. Intézkedésekkel és módszertani foglalkozásokkal biztosítsa, hogy a 
végrehajtó gazdálkodó szervek szakszolgálati ág-vezetői a szabályza
tok, szakmai utasítások* előírásait egységesen értelmezzék és hajtsák 
végre.

d) A végrehajtó gazdálkodó szerv ruházati szakszolgálata:
- Reálisan mérje fel az ellátási illetékességbe tartozó alegységek és a sze

mélyi állomány ruházati alapellátási, utánpótlási, illetve szolgáltatási 
szükségleteit. Működjön közre az éves költségvetések és a középtávú 
tervek készítésében, állítsa össze a központi beszerzés körébe tartozó 
ruházati termékek igénybejelentéseit.
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- Gondoskodjék az alegységek és a személyi állomány felszereléséről, az 
alegységek megfelelő színvonalú ellátottságáról, a szolgálati célra alkal
matlanná vált ruházati termékek bevonásáról és cseréjéről, a készletfe
leslegek átcsoportosításáról vagy hasznosításáról, a raktári készletek 
előírásszerű tárolásáról, időszakos karbantartásáról és folyamatos után
pótlásáról, frissítéséről, a leszerelők elszámoltatásáról.

- Ellenőrizze az alegységek készletében lévő anyagokat, a személyi állo
mány testméretének megfelelő öltöztetését, a használatra kiadott ruhá
zati termékek rendeltetésszerű használatát, minőségi állapotát, szolgá
lati célra való alkalmasságát.

- Ellenőrizze az illetékességi körébe tartozó egyenruházati és felszerelési 
cikkeket készítő méretes telephelyek, illetve árusító belkereskedelmi 
boltok működését, az anyag- és árukészletet, a megfelelő választék biz
tosítását.
Nem kielégítő működésük esetén kezdeményezze a velük kötött megál
lapodás felbontását, illetve új szerződés megkötését.

- Irányítsa és rendszeresen ellenőrizze a raktárosok tevékenységét.
- Elemezze az alapellátási, utánpótlási, szolgáltatási és készletezési nor

mák alkalmasságát, indokolt esetben kezdeményezze azok módosítá
sát.

- Kísérje figyelemmel a tárolt készletek mennyiségének, minőségi és vá
lasztéki összetételének alakulását, az igényelt ruházati termékek méret
megoszlását, szükség esetén kezdeményezze a méretválaszték, vagy az 
egyes termékek készméreteinek módosítását.

- Folyamatosan vizsgálja a rendszeresített ruházati cikkek viselésre és 
szolgálati célokra való alkalmasságát, kezdeményezze az alkalmatlanná 
vált vagy elavult termékek rendszerből való kivonását, a rendszeresített 
cikkek formájának vagy kivitelezésének módosítását, esetleg új egyen
ruházati termékek rendszeresítését.

- Rendszeresen (de évente legalább egyszer) ellenőrizze a személyi állo
mány öltözködési színvonalát, az illetékes szolgálati parancsnokokkal 
együttműködve tartson bejelentett vagy meglepetésszerű ruhaszemlé
ket, és szükség esetén tegyen javaslatot parancsnoki intézkedésekre.

- Intézze a ruházati termékek minőségi reklamációit.
- Végezze a helyi beszerzéseket, és a központi beszerzési hatáskörbe tar

tozó ruházati termékek felvételezését.
- Szervezze meg a javító és tisztító szolgáltatások biztosítását, irányítsa és 

ellenőrizze a házi szabó- és cipészműhelyek munkáját, az alegységek ál
tal végeztetett külső szolgáltatások minőségét.

- Végezze a szakszolgálati ág feladataival és a ruházati anyaggazdálko
dással összefüggő adminisztratív, gyakorlati és belső ellenőrzési teendő
ket.

e) Az anyaggazdálkodási alegység az ellátásilag illetékes gazdálkodó szerv 
ruházati szakszolgálatának közvetlen irányítása és felügyelete mellett:
- Végezze a személyi állománynak az érvényes alapellátási és utánpótlási 

normák alapján, testméret szerinti beöltöztetését, a fogyatékba kerülők 
leszerelését.
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- Ellenőrizze a személyi állomány részére kiadott ruházati és felszerelési 
anyagok meglétét, rendeltetésszerű használatát, rendszeres karbantar
tását, a használók által végrehajtható, szakismeretet nem igénylő kisja
vítások folyamatos megtörténtét.

- Cserélje ki a szolgálati célra alkalmatlan vagy szakjavítást igénylő ruhá
zatokat, gondoskodjon azok pótlásáról, a javítást igénylő, vagy selejte
zésre váró termékek leadásáról.

- A gazdálkodó szerv szakszolgálata által reá ruházott hatáskörben vé
geztesse a használatra kiadott cikkek folyamatos javítását, mosatását és 
vegytisztítását.

- Biztosítsa a sorállományúak, továbbá az élelmezési és egészségügyi fel
adatokat ellátók rendszeres tisztaruha-cseréjét.
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II. FEJEZET

A RUHÁZATI SZAKSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS 
SZEMÉLYI KÖTELMEK ÉS FELELŐSSÉGI ELVEK

A szolgálati parancsnokok, az anyagi-technikai szolgálatba beosztottak, vala
mint a belügyi dolgozók anyaggazdálkodással kapcsolatos általános kötelmeit és 
felelősségét a mindenkor érvényes Anyagi technikai szolgálat általános szabály
zata (a továbbiakban: ATÁSZ), a ruházati szakszolgálattal összefüggő speciális 
kötelmeit és felelősségét pedig e fejezet előírásai tartalmazzák.

4. A szervek (egységek) parancsnokainak személyi kötelmei és felelőssége:
a) A középfokú (testületi) szerv országos parancsnoka, illetve anyagi-mű

szaki helyettese (pénzügyi és anyagi főnöke):
- Biztosítsa a feltételeket a 3. c) pontban előírt feladatok végrehajtásához.
- Felelős az Öltözködési szabályzatban ráruházott hatáskörben és mérté

kig a személyi állomány öltözködésének szabályozásáért, továbbá az öl
tözködés színvonalának fenntartásáért.

b) A végrehajtó gazdálkodó szerv parancsnoka:
- Biztosítsa a 3. d) pontban előírt feladatok végrehajtásához szükséges 

feltételeket, az Öltözködési szabályzat előírásainak betartását, a szemé
lyi állomány egységes öltözködését.

- Gondoskodjon arról, hogy a személyi állományban beállott változások
ról (új felvétel, átsorolás, áthelyezés, vezénylés, leszerelés stb.) a szak
szolgálat állományparancs útján értesüljön.

- Felelős a személyi állomány öltözködésének irányításáért, az öltözkö
dés megfelelő színvonalon tartásáért.

c) Az alegységparancsnok:
- Felelős az öltözködési előírások betartásáért, a személyi állomány öltöz

ködési színvonaláért, az alegység készletében lévő ruházati és felszerelé
si anyagok meglétéért, rendeltetésszerű használatáért és felhasználá
sáért.

- Ellenőrizze a személyi állomány használatában lévő ruházati termékek 
állapotát, folyamatos javítását, karbantartását, tisztítását és mosatását, 
csapategységeknél a fehérnemű- és ágyneműcserék rendszeres megtör
téntét, az alapfelszerelés meglétét, valamint a ruházati raktár előírássze
rű kezelését.

- Gondoskodjon arról, hogy az alegység beosztottai ruházati járandósá
gaikat az esedékesség időpontjában hiánytalanul megkapják.

- Kísérje figyelemmel, hogy a hivatásos állományúak a rájuk vonatkozó 
alapellátási normában előírt mennyiségű és a szolgálati követelmények
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nek megfelelő minőségű ruházati és felszerelési anyagokkal rendelkez- 
nek-e? Az iskolákra bevonuló (áthelyezettek, vezényeltek) ruházatát 
útbaindítás előtt ellenőrizze. A hiányzó vagy nem megfelelő minőségű 
ruházatokat pótoltassa.

- Biztosítsa a csapategységek szárítószobáinak berendezését és a szárítás 
feltételeit.

- Gondoskodjon a használatra kiadott ruházatok biztonságos tárolásá
hoz szükséges feltételek biztosításáról.

- Folyamatos nevelő, fegyelmező és ellenőrző munkával érje el, hogy alá
rendeltjei mindenkor tiszta, kulturált, a testület tekintélyének megfelelő 
öltözetet viseljenek.

5. A szervek (egységek) anyagi-technikai vezetőjének személyi kötelmei és fe
lelőssége:
a) A középfokú (testületi) szerv anyagi (technikai) vezetője:

- A 3. c) pontban előírt feladatok szem előtt tartásával szervezze, irányít
sa és ellenőrizze a testület ruházati szakszolgálatának munkáját, gon
doskodjon a szakszolgálatra érvényes szabályok és normák betartá
sáról.

- A sorállomány ellátására évente határozza meg az ellátási tartalékok va
lamennyi alárendelt egységre kötelező szintjét, operatív intézkedések 
kiadásával biztosítsa, hogy a minimális készletek minden egységnél ren
delkezésre álljanak.

b) A végrehajtó gazdálkodó szerv anyagi (technikai) vezetője:
- A 3. d) pontban előírt feladatok szem előtt tartásával - a közbeeső pa

rancsnok útján - szervezze, irányítsa és ellenőrizze a gazdálkodó szerv 
ruházati szakszolgálatának munkáját, gondoskodjon a szakszolgálatra 
érvényes szabályok és normák betartásáról, végrehajtásáról.

- Részletes munkaköri leírásban szabályozza a beosztott ügyintézői állo
mány szakmai feladatait.

- A gazdálkodó szerv parancsnoka részére évente készíttessen értékelést 
a személyi állomány öltözködésének helyzetéről, az öltözködés színvo
naláról. Indokolt esetben tegyen javaslatot parancsnoki intézkedésre.

- Irányítsa a ruházati és felszerelési anyagok helyi beszerzését. A normá
ban meghatározott viselési időket, az ezzel arányos minőségi és tartóssá
gi követelményeket alapul véve szabja meg a helyileg beszerezhető ter
mékek minőségét.

- Gondoskodjon arról, hogy az alegységek és a használó személyek ruhá
zati járandóságaikat időben és maradéktalanul megkapják, beszerez
hessék, illetve azokkal elszámolhassanak.

- A gazdálkodó szerv készletei és a jóváhagyott költségvetésből beszerez
hető termékmennyiség alapján biztosítsa az alegységek megfelelő ellá
tási szintjét.

- Gondoskodjon a tartalék („M”) készletek folyamatos frissítéséről.

15

ÁBTL-4.2 - 10-21/23/1990 /14



6. A szervek (egységek) ruházati szakszolgálatiág-vezetőjének személyi kötel
mei és felelőssége:
a) A középfokú (testületi) szerv szakszolgálatiág-vezetője:

- Felelős az I. fejezet 3. c) pontjában előírt feladatok végrehajtásáért.
- Készítsen módszertani intézkedéseket és végrehajtási tervet a felsőfokú 

szervek által kiadott parancsok, utasítások, szabályzatok, normák azo
nos értelmezésének és egységes végrehajtásának biztosítására.

- A szolgálati szerv parancsnoka által támasztott követelményekre figye
lemmel dolgozzon ki javaslatokat a személyi állomány öltözködésének 
szabályozására.

- A készletekre és azok minőségi összetételére, továbbá a jóváhagyott 
költségvetésből igényelhető vagy beszerezhető ruházati termékek meny- 
nyiségére alapozva dolgozza és adja ki a magasabbegységek ellátási ter
vét.

- Szervezze és irányítsa az „M” készletek folyamatos frissítését, cseréjét. 
Gondoskodjon arról, hogy a frissítés során a készletek mennyisége, vá
lasztéki összetétele, minőségi és méretmegoszlása ne, illetve kizárólag a 
konkrét szükségleteknek megfelelően változzon.

- Segítse az egységek mosatási és vegytisztítási szükségleteinek kielégí
tését.

- A felsőfokú szakszolgálati szerv, valamint a középfokú szerv parancs
noka által támasztott követelményeket figyelembe véve dolgozza ki a 
szakszolgálati ág beszámolási, információs és adatszolgáltató rendsze
rét. A gazdálkodó szervek által felterjesztett beszámolók és adatszolgál
tatások alapján - a X. fejezet előírásaira, valamint a középfokú szerv pa
rancsnoka által támasztott igényekre tekintettel - készítsen évente érté
kelést a ruházati ellátás helyzetéről, az ellátás, a gazdálkodás és a készle
tezés színvonaláról, valamint a következő gazdálkodási év célkitűzé
seiről.

b) A végrehajtó gazdálkodó szerv szakszolgálatiág-vezetője:
- Felelős az I. fejezet 3. d) pontjában előírt feladatok végrehajtásáért, to

vábbá a ruházati szakszolgálatra vonatkozó parancsok, utasítások, sza
bályzatok, ellátási, szolgáltatási és készletnormák ismeretéért, alkalma
zásáért és betartásáért.

- Folyamatosan gyűjtse és tartsa nyilván a szakszolgálat munkájával ösz- 
szefüggő mérőszámokat, ellátási és szolgáltatási bázisadatokat, méret
statisztikákat és szolgáltatási árakat, vezesse a hivatásos állomány ellátá
sával összefüggő személyi nyilvántartásokat.

- Közvetlenül irányítsa a gazdálkodó szerv szabó- és cipészműhelyeinek 
működését, ellenőrizze a munkaidő kihasználását, a végzett munka gaz
daságosságát, minőségét, a műhelynyilvántartás vezetését, valamint az 
anyagfelhasználást. Folyamatosan biztosítsa a műhelyekben dolgozók 
állandó foglalkoztatását.

- Biztosítsa az alegységek, a sorkatonák, vagy a védőruha-ellátásban ré
szesülők által használt ruházati termékek folyamatos mosatását és vegy- 
tisztítását, ellenőrizze az alegységek ilyen irányú tevékenységét.

- Vizsgálja felül a személyi állománytól beérkező minőségi reklamációk 
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jogosságát. A megalapozott reklamációkat továbbítsa a BM Központi 
Tárintézethez.

- Végezze és a szakraktár vezetőjével végeztesse a bevonásra kerülő ruhá
zati termékek használhatósági és értékelési osztályozását. Ellenőrizze a 
szakraktár vezetője által végzett osztályozás helyességét.

- Készítse el a szakszolgálati ág beszámoló jelentéseit és elszámolásait.
c) A végrehajtó gazdálkodó szerv szakszolgálatiág-vezetőinek (előadóinak) 

személyi kötelmei az illetékességi körébe tartozó saját és belkereskedelmi 
boltok, valamint a méretes telephelyek működésével kapcsolatban:
- Folyamatosan kísérje figyelemmel az árusítást és az egyenruha készíté

sét, ellenőrizze a megállapodás betartását, a kiszolgálást, informálódjon 
a vásárlók észrevételeiről és panaszairól.

- Győződjön meg arról, hogy az érvényes, helyes egységárat alkalmaz
zák-e.

- Tiltsa meg az egyenruházati cikkek illetéktelenek részére történő árusí
tását, illetve a BM által rendelkezésre bocsátott anyagból egyen- vagy 
polgári ruha készítését.

- Rendszeresen ellenőrizze a készlet mennyiségét, választékát, a hiányok 
pótlását, a helyes tárolást. Gátolja meg a feleslegek kialakulását, intéz
kedjen a feleslegek visszaszállítására.

- Időben készítse fel a boltot az átlagosnál nagyobb ellátási feladatokra.
- Tartson rendszeres kapcsolatot az árusítóbolt ellátási köréhez tartozó 

többi BM gazdálkodó szerv ruházati szakszolgálatiág-vezetőivel (elő
adóival), vegye figyelembejelzéseiket, és gondoskodjon az általuk jel
zett hiányosságok megszüntetéséről.

- Kezdeményezze a nem kielégítően működő belkereskedelmi bolttal és 
méretes telephellyel kötött megállapodás felbontását, és helyette más 
bolt bekapcsolását.

- Írásban jelentse az árusítóboltok és a méretes telephelyek megállapo
dással ellentétes szolgáltató munkájával, illetve az ezzel összefüggő ellá
tási problémákkal kapcsolatos észrevételeit.

7. A végrehajtó gazdálkodó szervek ruházati szakszolgálatához beosztottak 
személyi kötelmei és felelőssége:
a) Beosztott szakszolgálati ügyintéző:

- Ismerje a szakszolgálatra érvényes parancsokat, utasításokat, szabály
zatokat, normákat, és munkáját azoknak megfelelően végezze.

- Tevékenységi körét és felelősségének mértékét a munkaköri jegyzék
ben foglalt, valamint a szakszolgálati ág vezetője által rábízott feladatok 
szabják meg.

b) A ruházati raktárvezető, raktáros:
- Ismerje a rendszeresített ruházati termékeket, a használhatósági és érté

kelési osztályozás szabályait és fokozatait, a ruházatok alapanyagtól 
függő tárolási szabályait. Gondoskodjon a tárolás ezeknek megfelelő 
biztosításáról.

- Végezze a ruházati és felszerelési anyagok mennyiségi és minőségi átvé
telét, s ha ügykörébe tartozik, a használhatósági és értékelési osztályo
zást.
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- Felelős az osztályozás szabályszerű végrehajtásáért.
- Végezze, illetve végeztesse el rendszeresen, a raktárban tárolt készlet 

felfrissítését, folyamatos karbantartását, és - a munkaköri jegyzék elő
írásaitól függően - a gazdálkodó szerv készletének mosatását, vegytisz- 
títását.

- Az anyagvisszavételek során válogassa ki, a használható termékektől 
különítse el, és a műhelyeknek adja le a javításra váró ruházatokat.

- A használatból bevont, szolgálati célra alkalmatlan, vagy gazdaságosan 
nem javítható termékeket különítse el, és készítsen javaslatot azok hasz
nálatból való kivonására. A polgári vállalatoknak értékesítésre kerülő 
termékeket egyenruhajellegüktől fossza meg, a kiselejtezett termékek
ről a használható alkatrészeket (gomb, csat, állományjelzés, hajtóka 
stb.) szedje vagy szedesse le, és vételezze be.

- A kártevők (moly, bőrkártevők) repülési időszakában tegyen külön in
tézkedéseket a károkozás megelőzésére (naftalinozás, védőháló, foko
zottabb bőrkarbantartás stb.).

- Felelős a gondjára bízott ruházati anyagok mennyiségi és minőségi meg
létéért.

c) A szabó- és cipőműhely vezetője:
- Irányítsa a műhelyben dolgozók munkáját. Felelős a munkafegyele

mért, a balesetvédelmi előírások betartásáért, munkaidő kihasználásá
ért, a javítások szakszerű elvégzéséért, a végzett munka minőségéért, a 
javítóanyag-felhasználás gazdaságosságáért, a műhely gépi berendezé
seinek és szerszámainak meglétéért, működőképességéért, a folyama
tos munka feltételeinek biztosításáért.

- Köteles megvizsgálni, hogy a munkába adott termékek javítása gazda
ságos-e. A gazdaságosan nem javíthatókat a raktárnak adja le.

- Folyamatosan igényelje a műhelyek munkájához szükséges javítóanya
gokat, vezesse a műhelynyilvántartást, számoljon el a vételezett anya
gokkal.

- Szakvéleményezőként működjön közre a selejtezéseknél.

8. Az alegység-szolgálatvezető (őrsellátó, pénzügyi-anyagi megbízott stb.) kö
telmei és felelőssége:
a) Gondoskodjon az alegység részére szükséges ruházati és felszerelési anya

gok igényléséről, vételezéséről, kiadásáról és bevonásáról.
b) Rendszeresen ellenőrizze az alegység személyi állománya részére kiadott 

ruházatok rendeltetésszerű használatát, karbantartását, a használó sze
mélyek által elvégezhető kisjavítások megtörténtét, gondoskodjék a javí
tásra vagy selejtezésre váró ruházatok bevonásáról, leadásáról és helyet
tük használható minőségű ruházatok kiadásáról.

c) Folyamatosan ellenőrizze az állomány öltözködését, működjön közre a 
ruhaszemléken, jelentse az alegység parancsnokának az öltözködési hiá
nyosságokat, rendellenességeket.

d) Kezdeményezze az alapegységeknél keletkezett károk (hiány, gondatlan 
vagy szándékos károkozás stb.) kivizsgálását, és a kártérítési eljárás lefoly
tatását.
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e) Felelős a kezelésére bízott anyagok tárolásáért, meglétéért, folyamatos 
karbantartásáért, az alegység személyi állományának ruházati és felszere
lési anyagokkal, szolgáltatásokkal történő ellátásáért.

f) Csapatalakulatoknál:
- Irányítsa és ellenőrizze a raktáros munkáját, amennyiben raktáros nincs 

rendszeresítve, kezelje az alegységraktárakat, a szabadságra távozók 
vagy vezényeltek ideiglenes megőrzésre átvett ruházatát;

- Folyamatosan végeztesse az alegység és a sorállomány használatában 
levő ruházatok mosatását;

- Rendszeresen ellenőrizze a ruházati alapfelszerelés meglétét;
- Irányítsa, illetve végezze a sorállomány ruházati cikkeinek kiadását és 

bevonását;
- Szervezze meg az alegységnél a ruházati anyagok kisebb javítását, gon

doskodjék a szükséges javító és karbantartó anyagok, tisztítószerek, ké
ziszerszámok biztosításáról.

9. Az anyagot használó személy kötelmei és felelőssége:
a) Általában:

- Felelős a részére használatra kiadott ruházati és felszerelési anyagok 
meglétéért, megőrzéséért, rendeltetésszerű és kíméletes használatáért, 
folyamatos karbantartásáért, az általa elvégezhető javítások végrehajtá
sáért, szükség esetén a használatban lévő ruházat cseréjének kezdemé
nyezéséért.

- A használatára kiadott cikkeket nem alakíthatja át (pl.: sapka formájá
nak változtatása, a testhez igazítást kivéve a ruházatok készméreteinek 
módosítása).

- Köteles a munkaruhát maga mosatni és javíttatni, a védőruházatnak, to
vábbá az egységkészletnek minősülő termékeket, valamint a sorállomá
nyú ruházatokat mosásba vagy javításba leadni.

b) Az egyenruhát viselő hivatásos állomány:
- Felelős a részére alapellátás keretében kiadott ruházat megőrzéséért, 

rendeltetésszerű használatáért, gondozásáért, az egyenruházatok meg
vásárlására és utánpótlására kifizetett összegek célirányos felhasználá
sáért.

- Köteles ruházatát mindig olyan állapotban tartani és úgy öltözködni, 
hogy a szolgálati követelményeknek megfeleljen, és a testület tekinté
lyét ne sértse. A szolgálati követelményeknek vagy a testület tekintélyé
nek nem megfelelő ruházatait tartozik soron kívül utánpótolni.

- Egyenruházati öltözet céljára csak a BM-nél rendszeresített termékeket 
vásárolhat és használhat.

- Az előregyártott ruházatokat árusító belkereskedelmi boltokban be
szerzett ruházati és felszerelési cikkek vásárlását igazoló számlát - a rek
lamációs ügyek intézése miatt - őrizze meg.

- A részére készített méretes ruházati termékeket minőségileg maga ve
gye át. Rejtett hibáért utólag - a gazdálkodó szerv ruházati szakszolgála
ta közreműködésével - reklamációval élhet.

- Köteles a méretes telephelyek által megjelölt időpontban a ruházatok 
próbáira megjelenni és elkészült ruházatait átvenni.
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- Egyenruha sapkát, továbbá polgári öltözetként nem viselhető ruházato
kat és felszerelési cikkeket csak a vonatkozó előírások szerint értékesít
het. A fogyatékba kerüléskor személyi tulajdonba adott egyenruházato- 
kat csak egyenruha jellegüktől megfosztva (jelvény, állományjelzés, 
vállszalag, váll-lap, címeres gombok, köpeny-, zubbony-, valamint nad- 
rágpaszpolozás eltávolítása) viselheti polgári öltözetként, ajándékoz
hatja el, vagy értékesítheti polgári személyeknek.

- A BM egyenruházati cikkeit árusító boltokban a nem a BM állományá
ba tartozók részére egyenruházati terméket nem vásárolhat.
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III. FEJEZET

A RUHÁZATI TERMÉKEK CSOPORTOSÍTÁSA, 
ELSZÁMOLÁSI ÉS OSZTÁLYOZÁSI ÉRTÉKFOKOZATAI

10. A ruházati termékek csoportosítása:
a) A felhasználási cél szerint:

- a hivatásos és a sorállomány öltöztetésére rendszeresített egyenruháza- 
tok (felsőruházat, fehérnemű, lábbeli és személyi felszerelés), ezek alap- 
és kellékanyagai,

- munka-, védőruházatok és védőeszközök,
- sportruházatok és sportfelszerelések,
- ruházati egységfelszerelési anyagok,
- csapatzászlók, szolgálati jelvények, kitüntetések és tartozékai, valamint
- javító és karbantartó anyagok.

b) A nyilvántartás és elszámolási szigorúság fokozatai szerint:
- „0” kategóriába tartoznak a sorállomány egyenruházatai, a védőruhá

zatok és védőeszközök, az egységfelszerelések, a sportruházatok és 
sportfelszerelések.

- „1” kategóriába tartoznak a hivatásos állomány öltözeti cikkei, a mun
karuházatok, az alap- és kellékanyagok, csapatzászlók, a szolgálati jel
vények, kitüntetések és tartozékaik.

- „2” kategóriába tartoznak a fogyóanyagok, javító és karbantartó anya
gok.

11. A ruházati termékek nyilvántartásának és elszámolásának speciális szabá
lyai:
a) Az egyes fokozatokba sorolt cikkek nyilvántartását és elszámolását a min

denkor érvényes anyag-nyilvántartási utasítás fogalmi meghatározásait, 
valamint a szakszolgálat cikkjegyzékében rögzített ide vonatkozó előírá
sokat alapul véve kell végezni, azzal az eltéréssel, hogy az „1” kategóriába 
sorolt ruházati termékekből az alegységek részére egységkészletként ki
adott mennyiségeket a „0” kategóriára előírtak szerint, terítve kell nyil
vántartani.

b) Az egyes elszámolási kategóriákba sorolt termékek más kategóriába tör
ténő átsorolása a felsőfokú irányító szerv hatáskörébe tartozik.

c) A ruházati és felszerelési anyagok felsorolását a szakszolgálat cikkjegyzé
ke részletezi. Az általános követelményeken túl a szakágazat cikkjegyzé
kével szembeni speciális követelmények:
- tartalmazza a termékek értékelési kategóriáját;
- foglalja magába az érték szerinti nyilvántartáshoz szükséges jelöléseket.
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12. A ruházati termékek osztályozása (értékelése)
Az ellátás helyzetének és színvonalának értékeléséhez az egységek raktárá
ban tárolt, vagy az alegységek és a személyi állomány használatában lévő 
készletek mennyiségi vizsgálata mellett azok használhatóságát is értékelni 
(osztályozni) kell.
Az értékelést a ruházati termék szolgálati használatra való alkalmasságának, 
illetve használhatósági fokának megvizsgálásával kell végezni.
A ruházati és felszerelési anyagokat I-IV. osztályozási fokozat szerint kell ér
tékelni. Az értékelési osztályozást - a leltározást kivéve - csak a számadó tes
tek raktári készletében tárolt ruházati és felszerelési anyagokra nézve kell 
végrehajtani. Az egyes értékfokozatok ismérvei a következők:
a) I. osztályúnak kell minősíteni az új és a vele azonos, kiadott, de még nem 

viselt, kifogástalan állapotú termékeket.
Százalékos értéke: 100%-os.

b) II. osztályúnak kell minősíteni a használt, de karbahelyezés, illetve kis
mértékű javítás után szolgálati öltözetként még viselhető termékeket. 
Százalékos értéke: 50%-os.

c) III. osztályúnak kell értékelni az erősen kopott, szakadt, szennyezett és 
nagyobb mérvű javítást (pl. foltozás) igénylő ruházatokat. Ezek szolgálati 
öltözetnek már alkalmatlanok, de munka- vagy védőruhaként, továbbá 
kiképzési célra még felhasználhatók.
Százalékos értéke: 20%-os.

d) IV. osztályúnak kell minősíteni azokat a cikkeket, amelyek selejt minősé
gűek, csak hulladék értéket képviselnek és csak javítás vagy tisztítás céljá
ra, ennek hiányában hulladékanyagként történő értékesítésre alkalma
sak.
Százalékos értéke: 5%-os.

13. Az osztályozás esetei és végrehajtásuk módja:
a) Osztályozást kell végrehajtani:

- más gazdálkodó szervtől történő átvételkor,
- gyártó vagy készletező vállalattól való anyagátvételkor,
- alegységektől történő bevonáskor,
- használó személyeknek kiadott ruházatok visszavételekor,
- ideiglenes használatra (kölcsönhasználatra) kiadott cikkek bevoná

sakor,
- mosatásból való visszavételkor,
- rongálódás okozta káreljárás megindításakor és
- osztályozási értékfokozatok közötti áttételezéskor.

b) Az osztályozás végrehajtásakor az értékelésre kerülő ruházati cikkeket 
egyenként meg kell vizsgálni, és elhasználtságtól függően a 12. pont sze
rint értékelési fokozatok valamelyikébe be kell sorolni. Az értékelési osz
tályozás végrehajtásáért a kijelölt szakközeg, szakbizottság anyagilag és 
fegyelmileg felelős.

c) A használó személyeknek kiadott ruházatok visszavételekor az értékelési 
osztályozást kijelölt szakközeg (szakszolgálati ág vezetője, szakraktár ve
zetője) végezze.
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d) Szakbizottság végezze az osztályozást:
- leltározáskor,
- megszüntetett szervek anyagi felszámolásakor,
- raktárvezetői vagy raktárosi feladatkör átadása-átvétele alkalmával,
- osztályozási értékfokozatok közötti áttételezéskor,
- rongálódás miatti kár megállapításakor,
- továbbá minden olyan anyagmozgatás alkalmával (vételezés, átvétel, 

bevonás, visszavételezés stb.), amikor a ruházati termékek tárolásáért 
elsősorban felelős raktáros az anyagátadó fél értékelésével nem ért 
egyet.

e) A szakbizottság tagjai:
- a szakszolgálati ág vezetője,
- a szakraktár vezetője vagy szakraktárosa,
- a végrehajtó gazdálkodó szerv anyagi vezetője által kijelölt tiszt.

f) A szakbizottság által végzett osztályozáskor jegyzőkönyvet kell készíteni, 
amely az általános alaki és tartalmi követelmények mellett tartalmazza:
- a bizottság igénybevételének okát,
- az elbírált termékek felsorolását, mennyiségét, az értékelés előtti és utá

ni értékfokozatát,
- az esetleges értékelés okait és a felelős személyeket.

g) A szakszolgálati ág vezetője és raktárosa az egység készletében tárolt ru
házati anyagok osztályozási értékfokozatba sorolásának helyességét és a 
nyilvántartással való egyezőségét szúrópróbaszerűen köteles megvizsgál
ni:
- az anyagok más BM-egységnek történő átadása előtt,
- a szükségletek felmérésekor,
- készletjelentések készítésekor és
- rovancsolások alkalmával.

14. Ruházati és felszerelési anyagok osztályozási értékfokozatok közötti áttéte- 
lezése (értékelése):
a) A ruházati és felszerelési anyagokat egyik osztályozási értékfokozatból a 

másikba áttételezni a termékek minőségében beállott változás esetén le
het. Az áttételezést csak szakbizottság végezheti. Tevékenységéről a 13. f) 
pont szerint jegyzőkönyvet kell készíteni.

b) Magasabból alacsonyabb értékfokozatba történő áttételezéskor - ha az 
értékcsökkenés gondatlanság vagy mulasztás következménye - a felelős 
személyekkel szemben a kártérítési eljárást le kell folytatni.
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IV. FEJEZET

A RUHÁZATI SZÜKSÉGLETEK FELMÉRÉSE,
AZ ANYAGOK ÁTADÁSA-ÁTVÉTELE ÉS SZÁLLÍTÁSA

15. A ruházati szükségletek felmérése:
A ruházati és felszerelési szükségleteket a mindenkor érvényes tervezési elő
írások alapján kell felmérni és megtervezni. A szükségletek megtervezésénél 
az előbbieken túl - szakágazati specialitásként - a következőkre kell figye
lemmel lenni:
a) A gazdálkodó szervek anyagi és szolgáltatás jellegű szükségletei, költség

vetési tételenként elkülönítve, a szükséglet jellegétől függően költség-elő
irányzatként és naturálisán tervezhetők.
Norma szerint kell megtervezni:
- a hivatásos és kinevezett polgári állomány alapellátási illetményét és 

utánpótlási ruhapénzét,
- a polgári ruhában szolgálatot teljesítő sorállomány és tartalékosok ruha- 

koptatási járulékát,
- a polgári alkalmazottak részére a munkaruházati normák alapján ki

fizethető ruhakoptatási járulékot, továbbá
- a szolgáltatási szükségletek (mosatás, vegytisztítás, fertőtlenítés, javí

tás) fedezetét.
Értékben és természetben (naturálisán) is
meg kell tervezni:
- a jóváhagyott ruházati fejlesztések,
- a térítésköteles központi beszerzésű termékek,
- a helyi hatáskörben beszerzésre kerülő termékek költségfedezetét és 

mennyiségét,
- a költségtérítési kötelezettség nélkül kiadásra kerülő belügyminiszteri 

kitüntetéseket, azok szalagjait, szalagsávjait és dobozait, valamint
- a térítésmentes biztosítású csapatzászlókat és tartozékait, illetve azok 

pótlását.
b) A hivatásos állomány teljes ellátási szükségletét értékben kell tervezni az 

állományi létszámok, alapellátási és utánpótlási normák, valamint a terhe
lési árak alapján. Az előirányzat foglalja magában:
- a létszámhiány feltöltését,
- a normák közötti átsorolások miatt felmerülő alapellátás-kiegészítést,
- az állományban lévők utánpótlási ruhapénzét,
- a létszámmozgások (fluktuáció) költségfedezetét, továbbá
- a felhasznált ellátási tartalék pótlásának költségfedezetét.
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c) A sor-, hallgató és tartalékos állomány ellátási szükségleteit az ellátási lét
számok, alapellátási és utánpótlási normák, valamint az elszámolási árak 
alapján költség-előirányzatként kell megtervezni. A költség-előirányzat 
jóváhagyása után a szükségletek tervezett felhasználását alapul véve:
- mennyiségben és méret szerint részletezve ki kell dolgozni a térítésköte

les, központi beszerzésű termékek tervjavaslatát,
- el kell készíteni a helyi beszerzés tervét,
- gondoskodni kell a polgári ruhában szolgálatot teljesítő sorállományú- 

ak és tartalékosok ruhakoptatási járulékának kifizetéséhez szükséges 
költségfedezetről.

A térítésköteles központi beszerzésű termékek tervjavaslatát ügy kell ösz- 
szeállítani, hogy a várható felhasználás levonása után az egység használha
tó készlete a mutatószám-kimutatásban engedélyezett minimális készlet
szint alá - rendkívüli eseteket (pl.: elemi csapás) kivéve - ne csökkenjen.

d) A munka-, védőruházatok, védőeszköz- és egységfelszerelési szükségle
teket az ellátási létszámok (fogyasztási egységek), alapellátási és utánpót
lási normák, felhasználási tényszámok és elszámolási egységárak alapján 
ugyancsak értékben kell megtervezni, amely magában foglalja:
- a szervnél betöltetlen munkakörök vagy fogyasztási egységek alapellá

tási szükségletét,
- a tervévben lejáró viselési idejű munkaruházatok utánpótlását,
- a használatban lévő védőruházatok, védőeszközök és egységfelszerelé

sek természetes amortizációjának megfelelő pótlását, továbbá
- a polgári alkalmazottak ruhakoptatási járulékát.
Az előirányzat jóváhagyása után ki kell dolgozni mennyiségben és méret 
szerint részletezve a térítésköteles központi beszerzések tervjavaslatát, a 
helyi beszerzés tervét, valamint a kifizetésre kerülő polgári ruhapénz ösz- 
szegét.

e) A karbantartási szükségleteket az ellátási létszámok, normák, felhaszná
lási tényszámok és szolgáltatási árak alapján költség-előirányzatként kell 
megtervezni. A költségvetési előirányzat jóváhagyása után el kell készí
teni:
- a térítésköteles karbantartó anyagok tervjavaslatát,
- a szolgáltatásokra biztosított költségkeret felhasználási tervét.
A végrehajtó szervek ruházati karbantartási költség-előirányzatában ellá
tási tartalék nem szerepelhet.

16. A ruházati termékek átadása-átvétele:
Az anyagátadás és anyagátvétel, továbbá az anyagszállítás általános követel
ményeit és végrehajtandó feladatait az ATÁSZ vonatkozó fejezetei tartal
mazzák. A ruházati és felszerelési anyagokat minden esetben okmányok 
alapján kell átadni, illetve átvenni. Az átadást-átvételt végezheti kijelölt szak
közeg vagy szakbizottság.
a) Szakközeget kell kijelölni a ruházati anyagok közvetlen (személyes) át- 

adása-átvételéhez.
b) Szakbizottságot kell kijelölni vasúton vagy postán (konténer, csomagolt 

áru) érkezett anyagok átvételéhez,
- az átadást-átvételt végző szakközegek között véleményeltérés van,
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- ha az átadó fél jelenléte nélkül nagyobb mennyiségű anyag kerül átvé
telre.

c) A ruházati anyagok átadása-átvétele során kötelező előírásként kell alkal
mazni:
- csak tiszta, karbahelyezett állapotú termékeket szabad átadni, illetve 

átvenni,
- a fő cikkek (pl. sátor) átadása-átvétele csak kompletten történhet,
- a termékeket a mennyiségen túl minőségileg (osztályozási érték szerint) 

is át kell adni, illetve át kell venni.
d) A felsoroltakon kívül az átadó és átvevő fél megállapodhatnak az átadás- 

ra-átvételre kerülő termékek:
- méretmegoszlásában,
- kötegelésében,
- csomagolásában, valamint
- a termékek kisebb kiegészítő cikk hiányával (pl.: zubbonynál gomb

vagy hajtókahiány, cipőnél fűzőhiány stb.) történő átadása-átvételében 
is.

e) Vasúton érkező vagonszállítmány esetén ellenőrizni kell az ólomzárak 
sértetlenségét, majd a vagont felnyitva mennyiségileg át kell számolni és 
minőségileg egyenként is meg kell vizsgálni.

f) A vasúton vagy postán érkezett áruk (konténer és más csomagolás) cso
magolását meg kell vizsgálni, hogy azok sértetlenek-e, majd el kell végezni 
az érkezett anyag mennyiségi és minőségi átvételét.

g) Mennyiségileg hiányos, az okmányon jelzett minőségtől eltérő vagy sé
rült, károsodott szállítmány esetén a 13. pont szerint kell eljárni.

17. A ruházati és felszerelési anyagok szállítása:
a) Vasúton vagontételben vagy gépkocsin történő szállítás esetén:

A termékeket ömlesztve szállítani nem szabad, ezért azokat megfelelő 
csomagolással vagy kötegeléssel kell rakodásra előkészíteni. Ez történ
het:
- dobozolással (sapkák, fésűs felsőruhák, ingek, ingblúzok, nyakkendők, 

cipők, apró kellékek),
- kötegeléssel (a cikkeket öt vagy tíz darabonként, azon belül méret sze

rint összekötve),
- a nem dobozolt lábbelik páronkénti összekötésével, továbbá
- a sátorkészletek szállítózsákokba csomagolásával.
A rakodás megkezdése előtt a szállítóeszközt (vagon vagy gépkocsi) a 
szennyeződéstől meg kell tisztítani és ki kell bélelni (papír vagy selejt lepe
dő stb.). A rakodáskor:
- a nem dobozolt lábbeliket a textil alapanyagú termékektől el kell különí

teni,
- a súlyra érzékeny cikkeket (pl.: sapkákat) a rakomány tetején kell elhe

lyezni.
A textil alapanyagok nem szállíthatók közös vagonban vagy gépkocsin:
- savas vagy lúgos hatású vegyi anyagokkal,
- festékekkel, zsírokkal, olajokkal,
- üvegben tárolt folyadékokkal, üzemanyagokkal,
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- hegyes fémtárgyakkal, továbbá
- más szennyező anyagokkal.
Ha a szállítás nem zárt szállítóeszközön történik, a szállítmányt lerázódás, 
megázás vagy porosodás elleni védelem céljából biztonságosan le kell 
ponyvázni.

b) Konténerben történő szállítás esetében:
- A konténert a szennyeződéstől megtisztítva ki kell bélelni.
- Az anyagokat dobozolva vagy kötegelve kell belerakni úgy, hogy a súly

ra érzékeny cikkek (pl.: sapkák) a rakományban felülre kerüljenek.
- Berakás után az árut papírral le kell takarni.

c) Darabáruként történő szállítás esetén:
- A ruházatokat lehetőleg ládába csomagolva kell szállítani.
- Ha láda nem áll rendelkezésre, akkor a termékeket dobozba csomagol

va, csomagolópapírba burkolva vagy zsákba berakva kell szállítani.
- Csomagolás után a darabárut biztonságosan le kell zárni (lakatolás, sze- 

gezés, átkötés vagy levarrás).
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V. FEJEZET

A BM HIVATÁSOS, KINEVEZETT POLGÁRI
ÉS ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNYA RUHÁZATI ELLÁTÁSÁNAK 

RENDSZERE ÉS SZABÁLYAI

18. Ellátási alapelvek:
a) A Belügyminisztérium hivatásos, kinevezett polgári és alkalmazotti állo

mányát (a továbbiakban: igényjogosultak) a szolgálati feladataikhoz iga
zodó - egyéni pénzgazdálkodáson alapuló - ruházati ellátás illeti meg. Az 
igényjogosultak az ellátási anyagnormákban meghatározott egyenruhá
zati és felszerelési cikkek, valamint a szükséges polgári ruházat beszerzé
séhez
- ruházati alapellátási illetményben, az ezt követő években pedig
- utánpótlási ruhapénzben 
részesülnek.

b) A ruházati alapellátási illetmény az egyenruházati felszereltség megalapo
zását, az utánpótlási ruhapénz pedig az elhasználódott egyenruházati és 
felszerelési cikkek pótlását, az öltözet fejlesztését, korszerűsítését szolgál
ja.

c) Az igényjogosult a ruházati alapellátási illetményből és az utánpótlási ru
hapénzből a kijelölt ruházati bolt és a méretes szabóság útján önmaga kö
teles gondoskodni az alapellátási normában meghatározott termékek be
szerzéséről, rendszeres karbantartásáról, illetve az elhasználódott és szol
gálatban már nem viselhető alapellátási cikkek utánpótlásáról.

d) A közvetlen szolgálati elöljárók kötelesek beosztottaik ruházatát folya
matosan ellenőrizni, és mindazon termékeket utánpótoltatni, amelyek az 
alapellátási normában előírt mennyiséggel szemben hiányoznak, vagy 
amelyek utánpótlása elhasználódottsága miatt szükséges.

e) Az ellátásban részesültek a besorolásukra előírt alapellátási normában 
meghatározott ruházati és felszerelési cikkekkel, illetve az azok beszerzé
sére kifizetett alapellátási illetmény és utánpótlási ruhapénz összegeivel 
bármikor elszámoltathatok.

19. Az ellátás módja:
a) Az igényjogosultak részére az alapellátási illetmény és az utánpótlási ru

hapénz folyósítása az állományilag illetékes gazdálkodó szerv pénzügyi
anyagi szolgálata útján történik.

b) A gazdálkodó szervek csak a saját állományukba tartozó, vagy az ellátás 
tekintetében hatáskörébe tartozó (pl.: a Rendőrtiszti Főiskolára vezé- 
nyelteknek az iskola, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiára vezényeltek- 
nek a Központi Gazdasági Igazgatóság) igényjogosultak részére adhat
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nak ruházati ellátást, illetve alapellátási és utánpótlási illetményt. A tá
bornoki állomány ruházati ellátása központilag a BM Anyagi Technikai 
Csoportfőnökség Központi Tárintézete útján történik.

c) Az új felszerelők alapellátási illetményének összegét a BM Központi Tár
intézete által kiadott - mindenkor érvényes - árjegyzék egységárait alapul 
véve kell kiszámítani. Az alapellátási illetményt készpénzben kell fizetni. 
A kifizetett összeg tartalmazza a ruházatokhoz szükséges vállszalagok és 
rangjelző csillagok értékét, fegyvernemi jelzések, valamint a vállszalagok 
bevarrási és az esetleg felmerülő átgombozási, átalakítási költséget is.

d) Az igényjogosultak az egyenruházati és felszerelési cikkeket készpénzfi
zetés ellenében szerezhetik be.

e) A BM központi és helyi ruházati boltok szolgáltatásainak igénybevételé
vel elsősorban:
- a BM-szervek és az Állami Tűzoltóság hivatásos állományába kineve

zett új felszerelők egyenruházati és felszerelési cikkekkel való alapellá
tását,

- a megyében működő BM-szervek és az Állami Tűzoltóság hivatásos ál
lománya egyenruházatának utánpótlását

kell biztosítani. Ezen túlmenően - a forgalomtól függően - a bolt köteles 
kielégíteni a BM-szervek bármely okból a megyében tartózkodó férfi tag
jai egyenruházatának utánpótlás jellegű igényeit is.

f) A kijelölt belkereskedelmi egységekben (helyi árusítóüzletekben) alap
vetően az utánpótlás jellegű vásárlásokat - esetenként kisebb létszámú új 
felszerelők alapellátását - kell biztosítani.

g) A BM Határőrség, a BM Kormányőrség és a BM Tartalékos Tisztképző 
Iskola keki egyenruhát viselő állománya az alapellátási normában szerep
lő szériagyártású egyenruházati cikkeket, valamint az alapellátás körébe 
nem tartozó úgynevezett „választéki cikkek”-et a Magyar Honvédség 
és a BM kijelölt szaküzleteiben szerezheti be. A vásárlás - a szolgálati iga
zolvány, vagy a vásárlási jogosultságot igazoló betétlap egyidejű felmuta
tása mellett - készpénzfizetés ellenében történik.
A Magyar Néphadsereg Ruházati Ellátó Központja az igényjogosult hi
vatásos állomány által vásárolt „rögzített áras” termékek, valamint a mér
ték után készülő cikkek alap- és kellékanyagának értékesítési forgalma 
után - külön megállapodásban rögzített %-os értékben - forgalmazási 
költséget számít fel, amelyet a BM Terv és Pénzügyi Csoportfőnökség 
költségvetése terhére kell elszámolni.

h) A rendőrség és az Állami Tűzoltóság hivatásos női állománya alapellátási 
és utánpótlási jellegű ruházati igényét a központi női ruházati bolt bizto
sítja. A helyi (belkereskedelmi egységek) boltok csak egyes kiegészítő 
cikkek forgalmazását végzik.

i) A Belügyminisztérium és szervei, valamint az Állami Tűzoltóság területi 
szervei egyenruhát viselő hivatásos állományú tagjai méretes ruhát és láb
belit a szolgáltató vállalatnál (szövetkezetnél) - a szolgálati igazolvány 
felmutatása mellett, egyéni megrendelés útján - készpénzfizetés ellené
ben készíttethetnek.
A méretes ruházat ellenértékének 50%-át - előlegként - a megrendelés

29

ÁBTL - 4.2 - 10 - 21/23/1990 /28



kor, a fennmaradó részt pedig a kész ruha (lábbeli) átvételekor kell a vál
lalat (szövetkezet) részére kifizetni.

j) Az alapellátás és alapellátás-kiegészítés keretében az igényjogosult részé
re megfelelő méret esetén a szerv raktári készletében lévő I. osztályú (új) 
ruházati termék is biztosítható. A felszerelési cikkek - az osztályozási ér
tékkülönbözet egyidejű jóváírásával - a gazdálkodó szerv használt kész
letéből is kiadhatók. Az így jóváírt összeg csak a következő évben, az 
utánpótlási ruhapénz esedékességekor fizethető ki.

k) A szerv raktári készletében lévő szolgálati célra még alkalmas használt 
ruházati és felszerelési cikkeket az állomány utánpótlási céllal, kedvez
ményesen - a mindenkor érvényes áljegyzék szerinti új ár 15 %-áért - 
megvásárolhatja.

l) A BM központi és helyi ruházati, az MH katonai ruházati, a központi női 
ruházati és a belkereskedelmi (helyi) boltok, valamint a méretes vállala
tok (szövetkezetek) szolgáltatásainak módját, feltételeit a mindenkor ér
vényben lévő megállapodások tartalmazzák.

m) Alapellátáskor és alapellátás-kiegészítés során az igényjogosultak részé
re konfekcionált termékeket, illetve azok árát kell biztosítani. A méretes 
ruházatok beszerzési ára csak azokra a cikkekre fizethető ki, amelyek mé
retére konfekcionált kivitelben nem készülnek. Gyógylábbeli biztosítása 
szakorvosi javaslat alapján a társadalombiztosítás útján történik.

n) A méretes és a konfekcionált ár közötti különbözetet, illetve az átalakítá
si, igazítási költséget - a BM Ruházati Bolt (BM Határőrség és Kor
mányőrség esetében: MH Felsőruházati Szakbolt) igazolása és a ruhaké
szítő vállalat (szövetkezet, női ruházati bolt) számlája ellenében - az alap
ellátásban és az alapellátás-kiegészítésében részesülőknek ki kell fizetni. 
Az igazolást és a számlát a ruházati okmányokhoz kell csatolni.

o) A hivatásos állomány állomáshelyéről Budapestre (az MH szaküzleteibe 
vagy a körzetesített boltba) és vissza történő - egyenruha-vásárlási célú - 
utazását szolgálati útnak kell minősíteni. Más gazdálkodó szervhez törté
nő áthelyezés esetén, ha az áthelyezett állomáshelye is megváltozik, és az 
általa megrendelt méretes ruházati cikk elkészítéséhez a vállalat (szövet
kezet) már hozzákezdett, akkor azt be kell fejezni. Az áthelyezett személy 
részére lehetővé kell tenni, hogy a BM terhére az új állomáshelyéről a ru
hapróbák, illetve az elkészült cikkek átvételére elutazhasson.

p) A szolgálati viszony megszűnésekor tulajdonban hagyott ruházati termé
keket a helyi és a központi ruházati boltok bizományosi árusításra átvehe
tik. Ezek feltételeit a boltot felügyelő szervek közvetlen megállapodás
ban rögzítsék. A megállapodásban többek között ki kell térni arra, hogy:
- az 50%-osnál nem rosszabb minőségű ruházatokat bizományosi árusí

tásra köteles átvenni,
- a használt ruházatok milyen áron forgalmazhatók,
- mennyi legyen a termékek árából a bolt haszna,
- mennyi ideig, milyen feltételekkel veszi át a bolt a terméket a bizomá

nyosi árusításra stb.
r) Azok a nyugdíjasok, akiknek igazolványa egyenruha viselésére jogosít, 

egyenruházati cikkeket vásárolhatnak.

30

ÁBTL - 4.2 - 10 - 21/23/1990 /29



20. Az alapellátás általános szabályai:
a) Az alapellátás egyszeri járandóság. Rendeltetése, hogy az igényjogosultak 

a szolgálatuk megkezdésekor rendelkezzenek mindazon ruházati és felszerelési 
cikkekkel, amelyek a szolgálati feladataik ellátásához szükségesek, illetve ame
lyeket az alapellátási norma számukra előír.

b) Az alapellátási norma az új felszerelők első ellátásához (alapellátáshoz) 
szükséges ruházati és felszerelési anyagok körét, mennyiségét és viselési idejét ha
tározza meg. A normában előírt cikkek beszerzése minden igényjogosult részére 
kötelező. A szolgálati feladatokhoz igazodóan az alapellátási normának három 
típusa van:

- Az egyenruhás alapellátási norma, amely kizárólag egyenruházati és fel
szerelési cikkeket tartalmaz. A normába besoroltak szolgálati feladatai
kat általában egyenruhában látják el.

- A vegyes ruhás alapellátási norma, amely az egyenruházati és felszerelé
si cikkeken túl meghatározott összegű - polgári ruházat vásárlását szol
gáló - ruhapénzt is tartalmaz. A normába besoroltak szolgálati tényke
dés közben polgári és egyenruhát egyaránt viselhetnek.

- A polgári ruhás alapellátási norma, amely a hivatásos állomány eseté
ben hadi (gyakorló) ruházatot és polgári ruhapénzt, míg a kinevezett 
polgári alkalmazott esetében csak polgári ruhapénzt tartalmaz. Az ide 
besoroltak csak polgári ruházatban teljesítenek szolgálatot.

A különböző testületekre, illetve ezeken belül az egyes állománykategóri
ákra vonatkozó alapellátási normákat az I. számú melléklet tartalmazza.

c) A Belügyminisztérium állományába kinevezett személyek alapellátási nor
mába való besorolása a szolgálati beosztás függvénye. Azt, hogy a külön
böző szolgálati beosztásba kinevezésre kerülőket melyik ruházati normá
ba kell besorolni, a mindenkor érvényes szervezési állománytáblázat szab
ja meg. A besorolásra az arra jogosult parancsnoknak állományparancsot 
kell kiadni. Ugyancsak állományparancsban kell intézkedni a besorolás 
megváltoztatásáról (átsorolás, átminősítés) is.

d) Az alapellátást az állományparancs alapján kell kiadni. Ettől eltérni csak 
az állományparancs kiadására illetékes szerv vezetőjének külön engedé
lye esetén szabad. (Pl.: takarékossági megfontolásból az egyenruhás nor
mába kinevezettet, ha a felszerelésekor már ismert, hogy rövid időn belül 
vegyes vagy polgári ruhás normába kerül, felszerelése e normák alapján is 
történhet.)

e) Azokat a testi fogyatékosokat, akik a szolgálati beosztásukra előírt nor
matípus szerint öltözködni nem tudnak, az állományparancs kiadására jo
gosult elöljáró - orvosi javaslat alapján - más ruházati normatípusba is be
sorolhatja.

f) Az alapellátásra való igényjogosultság kezdő időpontja:
- új kinevezés (új felvétel) esetén az állományparancsban meghatározott 

időpont,
- a már szolgálati viszonyban lévőkre vonatkozóan az átminősítés (átso

rolás) napja.
g) Az alapellátás kiadásának terhelési időpontja az igényjogosultság kezdeti 

hónapjának első napja.
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h) Az alapellátási normában szereplő cikkeket, illetve azok árát, valamint a 
polgári ruhapénzt az igényjogosultság keletkezésének időpontjában kell 
biztosítani. Ettől eltérni csak - az alapellátási norma előírásainak megfele
lően - a próbaidőre felvett személyek esetében szabad.

j) Teljes alapellátásra igényjogosultak a következők:
- Új felvétellel vagy a BM kinevezett és szerződéses polgári alkalmazot

taiból hivatásos állományba kinevezettek.
- Tábornokká kinevezettek.
- A Magyar Honvédségtől a BM szürke ruhás testületeihez (rendőrség, 

tűzoltóság) áthelyezettek, normabesorolásuktól függetlenül.
- Az IM BV-től, valamint a Vám- és Pénzügyőrségtől a BM állományába 

áthelyezettek, normabesorolásuktól függetlenül.
- A nyugállományból újra tényleges állományba vett személyek, ha nyug

állományba helyezésük óta 12 hónap eltelt.
- A BM Határőrségtől és BM Kormányőrségtől a rendőrséghez és a tűzol

tósághoz (illetve fordítva) áthelyezettek, normabesorolásuktól függet
lenül.

- A rendőrségtől a tűzoltósághoz vagy tűzoltóságtól a rendőrséghez áthe
lyezett egyen- és vegyes ruhás nők.

- Kinevezett polgári állományba felvettek, vagy szerződéses állományból 
kinevezett polgári állományba átminősítettek.

k) A teljes alapellátásban részesülők esetében - amennyiben a Belügymi
nisztériumban vagy más fegyveres szervnél utánpótlási ruhapénz ellátás
ban részesültek - a tárgyévre folyósított ruhapénznek az év hátralévő hó
napjára eső hányadát „túlellátásként” kell kezelni, és azt a következő nap
tári évben járó csökkentett utánpótlási ruhapénzből le kell vonni.

l) A hivatásos állományba kinevezéssel egyidejűleg nyugállományba helye
zettek részére egyenruházati ellátást, illetményt biztosítani nem szabad.

21. Az alapellátás-kiegészítés általános szabályai:
a) A HM és a BM Határőrség és Kormányőrség közötti, továbbá a BM-en 

belüli ruhaszínváltozással nem járó áthelyezések, valamint a testületen be
lüli normaátsorolások esetén az igényjogosultak részére a régi és az új 
alapellátási anyagnorma különbözetét, illetve az ezek beszerzéséhez szük
séges átszerelésiköltség-térítést kell biztosítani.

b) Az alapellátás kiegészítésre igényjogosultak a következők:
- Testületen belül polgári ruhás állományból vegyes és egyenruhás állo

mányba, vegyes ruhás állományból egyenruhás állományba, valamint 
egyenruhás állományból vegyes ruhás állományba átsoroltak.

- A HM-től BM Határőrséghez és BM Kormányőrséghez áthelyezettek, 
normabesorolásuktól függetlenül.

- A rendőrségtől a tűzoltósághoz (vagy fordítva) áthelyezett férfiak, nor
mabesorolásuktól függetlenül.

- A BM Határőrségtől a BM Kormányőrséghez (vagy fordítva) áthelye
zettek, normabesorolásuktól függetlenül.

c) Az átszerelési költség összegének kiszámításánál figyelembe kell venni:
- az új (amelybe az átsorolás, áthelyezés történt) alapellátási norma sze

rint kiegészítésként adandó ruházati és felszerelési cikkek forintértékét,
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- az új testületnél eltérő alapszínük miatt nem viselhető ruházati és felsze
relési cikkek helyett kiadásra kerülő cikkek forintértékét,

- a gombozási, átalakítási (igazítási), vállszalag-bevarratási költségeket.
d) Az igényjogosultak az átszerelési költség terhére önmaguk kötelesek gon

doskodni a hiányzó ruházati és felszerelési cikkek beszerzéséről, vagy az 
egyenruházat átszereléséről.

e) A Magyar Honvédségtől (MH) a BM Határőrséghez és a BM Kor
mányőrséghez áthelyezetteket (azonos ruhaszín esetén) alapellátottnak 
kell tekinteni. Részükre csak az eltérő alapszínű vagy fazonú cikkek fo
rintértékét, illetve gombozási, vállszalag-bevarrási költséget lehet kifizet
ni. Amennyiben az áthelyezett részére az MH az áthelyezés évére hátralé
kos ruházati illetményt (megtakarítást) mutat ki és azt nem fizették ki, úgy 
azt az igényjogosultnak készpénzben ki kell fizetni.

f) Az átszerelési költség összegének kiszámításánál a ruházati és felszerelési 
cikkek tekintetében az érvényben lévő BM-árjegyzékben az I. osztályú 
szériagyártású cikkekre meghatározott árakat, míg a munkadíjak tekinte
tében a területileg illetékes - BM-mel szerződéses viszonyban lévő - 
egyenruházatot készítő vállalat (szövetkezet) árait kell alapul venni. Ettől 
eltérni csak a 19. m) és n) pontok figyelembevételével szabad.

g) Az alapellátás-kiegészítésben részesülők a tárgyévben kifizetett utánpót
lási ruhapénz teljes összegére jogosultak.

22. Alapellátás és alapellátás-kiegészítés során értelemszerűen alkalmazandó ál
talános szabályok:
a) A társ fegyveres szervekhez, illetve a BM-testületek közötti áthelyezettek, 

vagy átminősítettek végleges tulajdonába kell adni - a rohamsisak kivéte
lével - mindazokat a ruházati és felszerelési cikkeket, amelyek az új alapel
látási normában nem szerepelnek, illetve az új testületnél eltérő alapszí
nük vagy fazonjuk miatt nem viselhetők. A rohamsisakot az útbaindító, il
letve az előző testületnél be kell vonni, és azt az új felszerelők ellátására 
kell felhasználni.

b) A tulajdonban meghagyott ruházati és felszerelési cikkeket egy évig meg 
kell őrizni, mert egy éven belül történt újbóli átminősítés esetén helyettük 
a BM terhére másikat kiadni tilos (erről az áthelyezetteket, illetve az átso
roltakat írásban tájékoztatni kell).

c) Az alapellátás-kiegészítés keretében vegyes és polgári ruhás normatípus
ba átsoroltak részére az alapellátási normában szereplő polgári ruhapénzt 
kifizetni tilos!

d) Bármely rendfokozatba történt előléptetéskor egy pár rendfokozati jel
zéssel ellátott váll-lapot kell kiadni, és a költségvetés terhére elszámolni. 
Rendfokozati előléptetéskor vagy visszavetéskor átszerelési költség nem 
fizethető!

e) Ugyanezen személyek 12 hónapon belül testületek között vagy belül tör
tént ismételt (többszöri) áthelyezésekor, átsorolásakor, illetve leszerelést 
követő ismételt állományba vételekor az igényjogosult újbóli ellátásához - 
a Ruházati elszámolási könyv egyidejű felterjesztésével - a felsőfokú szak
irányító szerv döntését kell kérni.
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23. Az alapellátás utánpótlásának általános szabályai:
a) A teljes alapellátás terhelési időpontjától számított 12 hónapig utánpótlá

si ruhapénz nem jár.
b) Az alapellátás-kiegészítés az évi utánpótlási ruhapénzre való folyamatos 

igényjogosultságot nem érinti.
c) Az utánpótlási ruhapénz az elhasználódott ruházati és felszerelési cikkek 

utánpótlására, továbbá az előléptetésekkel kapcsolatos átszerelési költsé
gek fedezésére szolgál.

d) A felsőfokú szerv külön intézkedése alapján az utánpótlási ruhapénzből 
az alapellátási normában nem szereplő egyes újonnan rendszeresített cik
kek beszerzése is elrendelhető. Amennyiben a tárgyévi utánpótlási ruha
pénz az újonnan rendszeresített cikkek beszerzési árát nem fedezi, úgy a 
különbözetet a következő évi utánpótlási ruhapénz terhére túlellátásként 
kell előjegyezni. A túlellátásként előjegyzett összeget, amennyiben az az 
évi utánpótlási ruhapénz 50%-át nem éri el, a következő évben egy ösz- 
szegben, ha meghaladja, akkor 60-40%-os arányban a következő két év
ben kell levonni az utánpótlási ruhapénzből.

e) Az utánpótlási ruhapénz havi hányadokra osztható, Ft-összegeit az I. sz. 
melléklet V. számú norma tartalmazza.

f) Az utánpótlási ruhapénz készpénzben kifizetendő részét igényelni nem 
kell, annak felszámítását és kifizetését a gazdálkodó szerv anyagi és pénz
ügyi szolgálata igénylés nélkül végzi. Az utánpótlási ruhapénzt mindig ja
nuár 1-jével kell az igényjogosult javára írni, és a hónap végéig kifizetni. 
Kivételt képez:
- Ha az igényjogosult az alapellátást az előző évben, év közben kapta meg. 

Ebben az esetben az alapellátás kiadását követő évben csökkentett 
utánpótlási ruhapénzhányad jár, amely év közben az alapellátás terhelé
si időpontjának első évfordulóján esedékes. [20. k) pont figyelembevé
telével.]

- Ha átmeneti jelleggel szünetelt az utánpótlási ruhapénz folyósítása. Eb
ben az esetben az ismételt szolgálatba állás hónapjának első napjától az 
év végéig esedékes utánpótlási ruhapénzhányadot (az ismételt szolgá
latba állás hónapjának első napjával) szabad az igényjogosultnak jóváír
ni és kifizetni, a 24. pontban foglaltak figyelembevételével.

f) A ruházatok testsúlygyarapodás vagy testsúlycsökkenés miatt szükséges
sé váló testhez igazításáról (kiengedés, szűkítés) az igényjogosult önmaga, 
az utánpótlási ruhapénz terhére köteles gondoskodni.

24. Az utánpótlás átmeneti szüneteltetésének szabályai:
a) Egy naptári évben - folyamatosan vagy megszakításokkal illetmény nél

küli szabadságon lévők, vagy tartalékos katonai szolgálatra bevonultak 
utánpótlási ruhapénzt a távollétük egész időtartamára nem kaphatnak. 
A távoliét időtartamát - összevontan - egész hónapokban kell számítani, a 
töredék hónapot figyelmen kívül kell hagyni. A részükre előre kifizetett 
utánpótlási ruhapénz jogtalanná vált részét túlellátásként elő kell jegyez
ni, és a következő évi utánpótlási ruhapénzből le kell vonni, illetve leszere
lés esetén vissza kell téríttetni.
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b) A szolgálati beosztásukból felfüggesztettek, továbbá az előzetes letartóz
tatásba helyezettek és a katonai fogdában letöltendő szabadságvesztésre 
ítéltek részére - függetlenül annak időtartamától - az ezen idő alatt esedé
kessé váló utánpótlási ruhapénzt kifizetni nem szabad.

c) A büntetőeljárás befejezése után:
- elbocsátó határozat esetén az illetőt le kell szerelni, és vele az eljárás (fel

függesztés) megindításának első hónapjának végével véglegesen el kell 
számolni a 26. pont előírásai szerint,

- ha az illető továbbra is szolgálati viszonyban marad, részére visszamenő
legesen minden esedékessé vált visszatartott járandóságot ki kell adni.

d) Nem szünetel az ellátás azok részére:
- akiket állományviszonyuk fenntartása mellett más állami vagy társadal

mi szervhez tartósan vezényeltek,
- akiket állami tanintézetbe - ösztöndíjas hallgatóként - vezényeltek,
- akik gyermekgondozási díjban, illetve gyermekgondozási segélyben ré

szesülnek, továbbá
- akik betegállományban vannak.

25. A megrongálódott, elveszett vagy megsemmisült termékek pótlása:
a) A megrongálódott, beszennyeződött, megsemmisült vagy elveszett 

egyenruházati és felszerelési cikkeket - a kár bekövetkezésének körülmé
nyeitől függetlenül - az állomány tagjának haladéktalanul meg kell javít
tatnia, illetve pótolnia kell.

b) A ruházati és felszerelési cikkeknek a szolgálati feladatok végrehajtásával 
összefüggő elvesztése, megsemmisülése vagy megrongálódása esetén, 
amennyiben a kár bekövetkeztében a használó beosztott vagy harmadik 
személy vétkessége nem állapítható meg, vagy a kárösszeg nem behajtha
tó, a kárt a BM viseli. Az erre irányuló igényt a használó kérelme alapján a 
Kártérítési szabályzat rendelkezései szerint kell elbírálni. Amennyiben a 
kárért harmadik személy felelős, ellene az érvényben lévő jogszabályok
nak megfelelően a kárösszeg behajtására intézkedni kell.

c) A térítési összeget a tisztítás, javítás címén teljesített tényleges kifizetés, 
pótlás szükségessége esetén a kár bekövetkezése előtti használhatósági 
foknak megfelelő érték alapján kell megállapítani.

d) A használhatatlanná vált ruházati és felszerelési cikkeket bevonni nem 
kell.

26. A szolgálati viszony megszűnése esetén követendő eljárás:
Azokat, akiknek szolgálati viszonya, elbocsátás, szolgálati viszonyról való le
mondás, más állami szervhez történt végleges átengedés (áthelyezés) vagy 
nyugdíjazás folytán megszűnik, le kell szerelni, és velük a ruházati illetmé
nyek tekintetében véglegesen el kell számolni az alábbiak szerint:
a) Azoktól

- akiknek szolgálati viszonya a ht. állományba vételt követő 5 éven (60 
hónapon) belül nem nyugdíjazás vagy elhalálozás következtében szűnik 
meg,

- továbbá akiket - szolgálati időre való tekintet nélkül - (beleértve az 5 év
nél régebben szolgálókat is) szolgálati viszonyról történő lemondás út- 
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ján, valamint fegyelmi úton nyugdíjaztak vagy szereltek le, a leszerelés 
évében rájuk érvényes teljes ruházati alapellátási norma - rohamsisak 
árával csökkentett - forintértékének 50%-át kell visszatéríttetni. A ro
hamsisakot be kell vonni. A norma értékének kiszámításakor a minden
kori érvényes terhelési egységárakat kell alkalmazni.

A leszerelés évében kifizetett utánpótlási ruhapénzből a leszerelők csak a 
leszerelés vagy az azt megelőző felfüggesztés hónapjának végéig esedékes 
összegre igényjogosultak, ezért a jogtalanná vált hányadot vissza kell fizet
tetni. A próbaidős ht. állományú leszerelésekor csak a ténylegesen, pénz
ben vagy természetben kiadott ruházat és felszerelési cikk - a bevonandó 
rohamsisak árával csökkentett - forintértékének 50%-át kell visszatérít
tetni.

b) Azok:
- akik a hivatásos állományba vételt követő 5 évi szolgálat után nem szol

gálati viszonyról történő lemondás útján, nem fegyelmi úton és nem 
nyugdíjazás folytán,

- akik - szolgálati időre való tekintet nélkül - egészségi okok miatt nem 
nyugdíjazás, hanem elbocsátás útján, továbbá

- akik - szolgálati időre való tekintet nélkül - más állami és társadalmi 
szervhez végleges átengedés (áthelyezés) útján
szerelnek le, a leszerelés évében kifizetett utánpótlási ruhapénzből csak 
a leszerelés hónapjának végéig esedékes összegre igényjogosultak. A le
szerelők a rohamsisakot kötelesek leadni, míg a birtokukban lévő többi 
ruházati és felszerelési cikket - térítésmentesen - megtarthatják, azok 
készpénzbeni visszaváltását nem igényelhetik.

c) A nem fegyelmi úton nyugállományba helyezettek, illetve az egészségi 
okokból nyugdíjazottak a birtokukban lévő ruházati és felszerelési cikke
ket - a rohamsisak kivételével - térítésmentesen megtarthatják. A roham
sisakot be kell vonni. Az utolsó szolgálati évre jóváírt és kifizetett (egész 
évi) utánpótlási ruhapénzre jogosultak.

d) Az elhunyt hivatásos személyek ruházatát és felszerelését - a rohamsisak 
kivételével - a szolgálati időre való tekintet nélkül a hozzátartozók tulaj
donába kell adni. A kifizetett utánpótlási ruhapénz jogtalanná vált hánya
dát visszatéríttetni nem kell.

e) A hivatásos állományban eltöltött időbe a személyi állományparancs 
alapján a BM-ben és a társ fegyveres szerveknél együttesen - folyamato
san - hivatásos állományúként eltöltött szolgálati időt kell beszámítani.

f) A kinevezett polgári és alkalmazotti állomány munkaviszonyának meg
szűnésekor a ruházati illetményekkel való elszámolás tekintetében érte
lemszerűen a ht. állományra meghatározott előírásokat kell alkalmazni.

27. Az elszámolás rendje és a nyilvántartás-okmányai:
■ a) A ruházati alapellátásról és utánpótlásról egyénenkénti elszámolást kell 

készíteni, illetve a Ruházati elszámolási könyvet le kell zárni:
- rendszeresen minden év december hónapjában, továbbá
- az igényjogosult szolgálati viszonyának átmeneti vagy végleges megszű

nésekor, valamint
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- az igényjogosult állományviszonyának megváltoztatásakor, ha a válto
zás testületek között áthelyezés vagy olyan átminősítés, amely a ruhael
látási normatípusok közötti átsorolással is együtt jár.

b) A rendszeres évi elszámoláskor (záráskor) az elszámolás időpontjáig jó
váírt és ki nem fizetett összegeket jóváírásként, az esetleges túlellátást pe
dig terhelésként kell a következő évre átvinni.

c) Az elszámolást a szolgálati viszony végleges vagy átmeneti megszűnése
kor, illetve az áthelyezések és átminősítések esetén a 24. és 26. pontok elő
írásai szerint kell elvégezni.

d) Az igényjogosult BM-en belüli áthelyezésekor és a Rendőrtiszti Főiskolá
ra vezénylésekor a Ruházati elszámolási könyvet - bizonylataival együtt - 
az új gazdálkodó szervhez 8 napon belül meg kell küldeni.
Más fegyveres szervhez történő áthelyezés esetén az áthelyezett részére 
kifizetett ruházati utánpótlási ruhapénzről és a tulajdonában hagyott ru
házati termékek köréről az új szervnek elszámolást kell küldeni.

e) A tábornokká kinevezettek Ruházati elszámolási könyvét a BM Központi 
Tárintézete részére kell megküldeni.

f) A hivatásos állomány ruházati ellátásával kapcsolatos nyilvántartási ok
mányokat, azok rendeltetését és vezetési szabályait a III. sz. melléklet tar
talmazza.
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VI. FEJEZET

SORÁLLOMÁNYNAK, TARTALÉKOS KIKÉPZÉSRE 
ÉS TARTALÉKOS TOVÁBBKÉPZÉSRE BEHÍVOTTAK 

ELLÁTÁSÁNAK RENDSZERE

28. Az ellátás rendszere:
a) A BM csapatainál szolgálatot teljesítő sor- és tartalékos állományúak ru

házati ellátása pénznormán alapuló ruházati csapatgazdálkodás kereté
ben történik. A csapatgazdálkodási rendszer lényege a pénznormán ala
puló ruházati ellátás, amely a kifogástalan és előírásszerű öltözködés 
fenntartása mellett:
- biztosítja, hogy a szükségletek a szolgálati feladatokkal összhangban, a 

tényleges igényeknek megfelelő mennyiségben és minőségben legyenek 
ellátva;

- lehetővé teszi a gazdálkodásban az értékelő és elemző munka csapat
szintű megvalósítását, ezáltal meggátolja, hogy egyes cikkekből indoko
latlanul magas készletek képződjenek, vagy az ellátás zavartalan biztosí
tását akadályozó hiányok keletkezzenek;

- lehetőséget biztosít a parancsnokok számára egységük öltözködésének 
irányításához, és fokozza a ruházati szolgálat felelősségét az ellátásért.

b) A pénznormán alapuló csapatgazdálkodás a II. számú melléklet I. muta
tószám-kimutatásban felsorolt cikkekre terjed ki. A mellékletben feltün
tetett minimális készlet a ruházati cikkek olyan mutatószámban meghatá
rozott mennyisége, amely szint alá a gazdálkodási év során - rendkívüli 
eseteket kivéve - az egységek készlete nem kerülhet. A maximális készlet 
mutatószáma kizárólag a tervezést szolgálja, a csapatok gazdálkodásuk 
során - indokolt esetben - ezt a mennyiségi szintet túlléphetik.

c) A csapatgazdálkodási költség-előirányzatok megállapításának, felszámí
tásának és a szükségletek meghatározásának módját a IV. fejezet [15. c) 
pont], valamint a mindenkori tervezési útmutató tartalmazza

d) A csapatgazdálkodás körébe tartozó cikkekből az 1 főre kiadható és a 
szolgálati idő 2. időszakában pótolható ruházati és felszerelési cikkek 
mennyiségét az I. sz. melléklet, VI. sz. sorállományú norma tartalmazza.

e) A norma alapján a sorállományúak részére biztosított ruházati és felszere
lési cikkek mennyisége alapfelszerelésre és - alapfelszerelésen felüli - ki
egészítő felszerelésre tagozódik. Az alapfelszerelésen felül kiadott anya
gok nyilvántartása a Felszerelési lapon (5. sz. minta) történik.

29. Az alapfelszerelés kiadása:
a) A ruházati alapfelszerelés fogalma és rendeltetése:

- A ruházati alapfelszerelés (a továbbiakban: af.) meghatározott anyag
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készlet, amellyel minden sorkatonát egységesen kell ellátni. Az af. a ki
menőruházatot és tartozékait, a sportruházatot, valamint a felszerelési 
cikkeket foglalja magában. Az af.-ben szolgálati öltözeti cikkek is szere
pelhetnek.

- Az af. cikkeit a II. sz. melléklet II. sz. kimutatás tartalmazza.
- Mivel az af. - kiadása után - az anyagnyilvántartásban nem szerepel, azt 

a sorkatonák személyi mozgatása - határőrségen belüli áthelyezés vagy 
vezénylés - esetén okmányolni és a nyilvántartáson átvezetni nem kell.

- A kiadásba helyezett af. nagy értéket képvisel, ezért az elöljáró (közép
fokú) anyagi szervek az éves rendszeres ellenőrzéseik alkalmával - az 
ezzel kapcsolatos kiadásba helyezések, illetve visszavételezések helyes
ségét - az azt megelőző ellenőrzésig visszamenőleg, tételesen ellenőriz
zék.

b) Az alapfelszerelés kiadása és nyilvántartása:
- Az af.-t az újonckiképző egységeknél kell kiadni. Első ellátás esetén az 

af.-be tartozó cikkeket lehetőleg I. osztályú készletekből kell biztosítani. 
Szükség esetén azonban használt, de még kifogástalan, kitisztított kész
letekből is kiadhatók.

- Az af.-hez szükséges cikkeket az alegységek részére - utólagos elszámo
lásra - ideiglenes jegyzék alapján, a személyek részére a 6. sz. minta sze
rint 2 példányban elkészített Név szerinti kimutatáson kell kiadni, és az 
átvételt személyenként el kell ismertetni (aláíratni). Az 1. számú pél
dányt a ruházati raktáros gyűjtse, a 2. számú példányon szereplő anya
gokat az alegységektől való beérkezés után - főösszesítőbe foglalva - az 
anyagnyilvántartásból végleges kiadásba kell helyezni.

- A főösszesítőn fel kell tüntetni az állományba vételről szóló állomány
parancs számát és keltét.

30. Az alapfelszerelésbe tartozó cikkek utánpótlása:
a) A rendeltetésszerű viselés során elhasználódott alapfelszerelési cikkek - 

bevonásukkal egyidejűleg - pótolhatók.
b) Olyan esetekben, amikor az af.-be tartozó cikkekből veszteség (kár) kelet

kezik, a káreljárást le kell folytatni, és az elvesztett cikket pótolni kell. Az 
utánpótlásként kiadott cikkek átvételét a káreljárási jegyzőkönyvön el 
kell ismertetni (aláíratni), és a jegyzőkönyv egy példányát az anyagkiadási 
utalvány mellékleteként kell kezelni.

31. Az alapfelszerelési cikkek ellenőrzése:
Az af. ellenőrzéséről az alegységparancsnok az alábbi esetekben köteles gon
doskodni:
a) Az ATÁSZ-ban az alegységparancsnok részére előírt tételes rovancs al

kalmával személyesen.
b) Áthelyezéskor vagy vezényléskor mind az útba indító, mind a fogadó 

alegység parancsnoka vagy az általa megbízott személy.
c) Általános ellenőrzések alkalmával és egyéb esetekben (pl.: káresetek ki

vizsgálása stb.) az ellenőrzések megtörténtét az Ellenőrzési Naplóba kell 
rögzíteni. A bejegyzés elhagyása az ellenőrzés elmulasztásával azonos el
bírálás alá esik.
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d) Amennyiben az ellenőrzés során valaki indokolatlanul nem tud valami
lyen cikket bemutatni, a hiányról jegyzőkönyvet kell felvenni. A káreljá
rást a Kártérítési szabályzat előírásai szerint le kell folytatni, és a hiányzó 
cikket pótolni kell.

32. Szolgálati, illetve munka- és védőruházattal való ellátás:
a) Az alapfelszerelés és a sorállomány részére előírt norma különbözetével 

(alapfelszerelésen felüli ellátás) a sorkatonát új szolgálati helyén kell ellát
ni, és a kiadott cikkeket Felszerelési lapon kell nyilvántartani.

b) Utánpótlása és bevonása - a normában meghatározott kihordási időtől 
függetlenül - a tényleges elhasználódásnak, illetve az időjárási viszonyok
nak megfelelően történik. Az utánpótláshoz szükséges anyagok biztosítá
sa a gazdálkodó szerv ruházati szolgálatának feladata. Kiadásának meg
szervezése, végrehajtása, az elhasználódott cikkek bevonása, a téli-nyári 
idényruhacsere és az anyagokkal való elszámolás az alegység-szolgálatve
zető (ellátó tts.) feladatkörébe tartozik. Ha a sorállományú személy az el
használódott ruházati és felszerelési cikkeket leadni nem tudja, vagy az 
alegység-szolgálatvezető (ellátó tts.) azokkal elszámolni nem tud, a vétkes 
ellen kártérítési eljárást kell indítani.

33. Az áthelyezés és vezénylés esetén követendő eljárás:
a) Belügyminisztériumon belül történő áthelyezés, vezénylés esetén az áthe

lyezett (vezényelt) sorkatonát csak teljes af.-sel szabad útba indítani, ki
vétel az ideiglenes távoliét (szabadság, kórházba utalás stb.), amikor a sor
katona az af.-ből csak annyi cikket vigyen magával, amennyi a távolléte 
alatt feltétlenül szükséges. A többi cikket (a felszerelési lapon kiadottakat 
is) a zárható egyéni szekrényben, illetve ha az nem biztosított, akkor a 7. 
sz. minta szerinti két példányban kiállított Ruházati leadási jegyzék máso
lati példánya alapján visszaérkezésig - összecsomagolva - az alegység rak
tárában kell tárolni. A ruházati leadási jegyzék eredeti példányát a cikkek 
leadójának kell átadni. Visszaérkezéskor a ruházati leadási jegyzék erede
ti példányát be kell vonni, és mindkét példányt meg kell semmisíteni. Ab
ban az esetben, ha az eredeti példány elveszett, a cikkek átvételét a máso
lati példányon el kell ismertetni, és a felszerelési lap mellett a sorkatona le
szereléséig meg kell őrizni.

b) A Magyar Honvédséghez áthelyezett vagy büntetőegységbe (fegyelme
ző zászlóaljba vezényelt) átszállított sorkatonát teljes af.-sel kell útba indí
tani. A részükre használatra kiadott többi ruházati és felszerelési cikket be 
kell vonni. Az áthelyezett és a büntetőegységbe átszállított sorkatona által 
elvitt cikkekről az útba indítással egy időben a fogadó szervet írásban tájé
koztatni kell. Az áthelyezettek esetében egyúttal kérni kell a használatra 
kiadott cikkek 48 órán belüli visszaküldését is. Amennyiben az átvevő 
szerv az áthelyezett ruházatát 15 napon belül nem küldi vissza, az elöljáró 
parancsnoksághoz kell jelentést tenni. A visszaküldött af.-i cikkeket a 
nyilvántartásba be kell vételezni. Amennyiben a sorkatonát a büntetőin
tézetbe felszerelési anyagának elszámoltatása nélkül viszik át, az ebből 
eredő hiányok megtérítéséért az elszállítást elrendelő és az elszállítást vég
ző személy egyetemlegesen felelős.
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c) Az MH állományából a BM állományába áthelyezett sorkatona által ma
gával hozott ruházati és felszerelési cikkeket 48 órán belül az útba indító 
alakulat részére vissza kell küldeni.

d) Büntetőegységtől (fegyelmező zászlóalj) visszahelyezett sorkatona ruhá
zati és felszerelési cikkeiről az útba indító alakulat Felszerelési jegyet állít 
ki és küld meg. A felszerelési jegy alapján a visszahelyezett ruházatát téte
lesen le kell ellenőrizni. Amennyiben a visszahelyezett a felszerelési je
gyen feltüntetett anyagokkal elszámolni nem tud, a hiányzó cikkek érté
két a Kártérítési szabályzatnak megfelelően meg kell téríttetni.

e) Jogerős ítélet meghozatala után, amennyiben a sorkatona az Igazságügyi 
Minisztérium Büntetés-végrehajtási Intézetében tölti le a szabadságvesz
tését, az intézet az egyenruházatát postai csomagként a BM HŐR Ezred 
részére küldi meg. A csomagban elhelyezik a katonától átvett ruházati ter
mékek jegyzékét, amelynek alapján az anyagok meglétét az átvevőnek el
lenőriznie kell. A visszahelyezett ruházatát és felszerelését új szolgálati 
helyén, az érvényben lévő normáknak és intézkedéseknek megfelelően ki 
kell egészíteni.

34. A leszerelés vagy fogyatékbavétel végrehajtása:
a) A leszerelések alkalmával az alapfelszerelés keretében kiadott cikkeket 

név szerinti kimutatáson (6. sz. minta) kell bevételezni. A soron kívüli le- 
szerelők esetében a név szerinti kimutatást havonta kell lezárni. Olyan 
esetben, amikor az af.-ből hiányok mutatkoznak, akkor is a teljes af.-t kell 
bevételezni. A hiányokról jegyzőkönyvet kell felvenni, és a kártérítési el
járást meg kell indítani. A hiányzó cikkeket a kárfelvételi jegyzőkönyv 
alapján a nyilvántartásból kiadásba kell helyezni.

b) Általános leszerelés alkalmával az af. bevonását az alegységeknél vagy a 
gazdálkodó szerv székhelyén kell végrehajtani. A végrehajtásra a gazdál
kodó szerv anyagi vezetője esetenként intézkedjen. Az évi rendes leszere
lések alkalmával az eljárás értelemszerűen azonos a 29. pontban rögzítet
tekkel (9. sz. minta), azzal az eltéréssel, hogy azokat a cikkeket, amelyeket 
a mindenkori érvényben lévő rendeletek szerint a leszerelő tulajdonában 
meg lehet hagyni, azt a név szerinti kimutatásban fel kell tüntetni. Az 
alegységnél történő leszereléskor a név szerinti kimutatást két példányban 
kell elkészíteni. A másodpéldány alapján a bevont anyagokat az alegység
nél kell bevételezni. Az eredeti példányt a gazdálkodó szerv ruházati szol
gálatához kell megküldeni, amelynek alapján a leadott anyagokat a főnyil
vántartásba be kell vételezni, ezzel egyidejűleg az érintett alegységeket 
meg kell terhelni.

c) Amennyiben a leszerelő polgári ruházattal nem rendelkezik, az egység 
(gazdálkodó szerv) anyagi vezetője engedélyezheti részére - a leszerelő ál
tal használt af.-i cikkekből - az évszaknak megfelelő kimenőruházat térí
tésmentes tulajdonba adását. A tulajdonba adott cikkeket a név szerinti 
kimutatáson (anyagbevételi jegyen) feltüntetni és a nyilvántartásba bevé
telezni nem kell. A meghagyott cikkeket egyenruházati jellegüktől meg 
kell fosztani, és átvételi elismervényen kell a katona részére átadni. Az át
vételi elismervényt a név szerinti kimutatáshoz (anyagbevételi jegyhez) 
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kell csatolni, és azon a tulajdonban való meghagyás engedélyezését zára
dék formájában feltüntetni.

d) A szökésben lévő személy visszahagyott ruházati és felszerelési cikkeinek 
bevonására az alegység parancsnoka bizottságot köteles kijelölni. A bizott
ság hárompéldányú jegyzőkönyvben rögzítse a megszökött katona hasz
nálatára kiadott cikkekből előtalált mennyiséget. A nyilvántartás (a név 
szerinti kimutatás - 6. számú minta - és a felszerelési lap) adatai alapján ál
lapítsa meg a megszökött által eltulajdonított cikkeket (hiányokat).

e) A katona balesete, fertőző megbetegedése stb. esetén - amennyiben a ré
szére kiadott ruházati cikkek és felszerelések további használatra alkal
matlanná váltak, illetve megsemmisítésre kerültek - az alegység parancs
noka ugyancsak jelöljön ki bizottságot a visszahagyott anyagok bevonásá
ra, a megsemmisült anyagok felmérésére, illetve a nyilvántartás adatai 
alapján a hiányok megállapítására. A bizottság erről hárompéldányú jegy
zőkönyvet készítsen.

f) Az af.-ből visszahagyott cikkeket a jegyzőkönyv alapján a nyilvántartásba 
be kell vételezni. A felszerelési lapon nyilvántartott és hiányzó cikkeket 
kiadásba kell helyezni, és függőtételként elő kell jegyezni. A jegyzőkönyv 
két példányát további intézkedés végett a gazdálkodó szerv ruházati szol
gálatához kell megküldeni.

g) Az elhunyt sorállományú személyt kimenőruházatban és megfelelő alsó
ruházatban (fehérneműben) kell eltemetni. E cikkekről jegyzőkönyvet 
kell felvenni. A jegyzőkönyvet a temetési bizottság elnökével alá kell írat
ni, és a név szerinti kimutatás mellékleteként kell megőrizni. Az elhunyt 
többi ruházati cikkeit be kell vonni. Az alapfelszerelési cikkeket - név sze
rinti kimutatás alapján - a nyilvántartásba be kell vételezni, és annak meg
történtét a Szolgálati könyvbe feljegyezni.

h) Az alapfelszerelésen felüli ruházati és felszerelési cikkek bevonását min
den esetben az alegységeknél kell végrehajtani. Ha a leszerelő a használat
ra kiadott cikkek közül nem tud leadni valamit, a hiányról jegyzőkönyvet 
kell felvenni, és a Kártérítési szabályzat előírásai szerint káreljárást lefoly
tatni.

j) Gondoskodni kell a bevont cikkek időben történő mosatásáról (vegytisz- 
tításáról), javításáról és karbantartásáról. Amennyiben az elöljáró anyagi 
szerv vezetője másképp nem intézkedik, a bevont és karbahelyezett cikke
ket az alegységeknél utánpótlásra kell felhasználni.

k) A teljes katonai szolgálati időből egy évet letöltött sorállományúak részé
re - a kiadott af. egy része, illetve a FEP-ek állománya részére külön ki
adott anyagok - leszereléskor a VI. számú Alapellátási és utánpótlási nor
ma megjegyzésében szereplő mennyiségben térítésmentesen tulajdonba 
adhatók. Ezeket az anyagokat a gazdálkodó szerv parancsnoka - egyéni 
elbírálás alapján, szociális vagy egészségügyi okból - a szolgálati idő első 
évében leszerelő katonának is tulajdonába adhatja. A cikkek átvételét a 
leszerelőkkel el kell ismertetni.

l) A hivatásos szolgálatot vállalóknak és a teljes katonai szolgálati idő első 
évének letöltése előtt átszerelteknek a VI. számú, Alapellátási és utánpót
lási norma megjegyzésében szereplő anyagok térítésmentesen tulajdonba 
adhatók. Az anyagok átvételét az átszerelőkkel el kell ismertetni.
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35. A kiképzésre bevonuló újoncok ruházati ellátása:
a) A kiképzésre bevonuló újoncok várható létszáma alapján cikkenként fel 

kell mérni a kiképzés zavartalan biztosításához szükséges ruházat és fel
szerelés mennyiségét. Figyelembe véve a kiképzésre biztosított ruházati 
cikkek elhasználódását, valamint a kiképzés alatti fokozott igénybevételt, 
a szükségleteket úgy kell megállapítani, hogy az elhasználódott cikkek fo
lyamatos cseréje biztosítva legyen.

b) A leszerelők által leadott cikkek mosatását (vegytisztítását), javítását és 
karbantartását úgy kell megszervezni és végrehajtani, hogy a bevonuló 
újoncállomány részére csak tiszta, javított, karbantartott anyag kerülhet 
kiadásra. Amennyiben a gazdálkodó szerv javítóműhelye a szükséges ja
vításokat időben nem képes elvégezni, a fennmaradó mennyiség megjaví
tását - a rendelkezésre álló költségvetési keret terhére - az MH valamelyik 
javítóműhelyével, illetve állami vállalattal vagy szövetkezettel kell elvé
geztetni.

c) Bevonulást megelőzően a kiképzőpont raktárából a bevonulókat fogadó 
alegységek részére a létszámnak megfelelő ágyneműt, ruházati és felszere
lési anyagot előre ki kell adni. Az átvett anyagokat az alegységek raktára
ikban cikkenként és méretnagyság szerint csoportosítva kell előkészíteni.

d) A bevonulok felszerelését (beöltöztetését) a gazdálkodó szerv szolgálati- 
ág-vezetőjének irányításával - a cipész- és szabómesterek bevonásával - a 
gazdálkodó szerv központilag végezze. Minden bevonulót azonos meny- 
nyiségű ruházattal és felszereléssel kell ellátni.

e) Az újoncok polgári ruházatukat - a rendelkezésükre bocsátott csomago
lóeszközökkel - postai úton történő hazaküldésükhöz saját maguk csoma
golják be. A becsomagolt cikkekről 3 példányban átvételi jegyzéket (8. sz. 
minta) kell kiállítani, melyben fel kell tüntetni a cikkek megnevezését, 
mennyiségét és körülbelüli forintértékét. A jegyzéket a cikkek leadója és 
az átvevő írja alá. A jegyzék egy példánya a leadónál, egy példánya a ki
képzőegység szolgálatvezetőjénél marad. A harmadik példányt a csomag
ban kell elhelyezni. A megcímzett csomagokat az e célra kijelölt helyiség
ben addig kell tárolni, amíg a bevonuló újoncok közül leszerelőkkel lehet 
számolni (kb. 14 nap). A polgári ruházat visszaküldésénél nagy körülte
kintéssel kell eljárni az esetleges elcserélődések megakadályozása érdeké
ben.

36. A polgári ruhában szolgálatot teljesítő tartalékosok és sorállományúak ellá
tása:
a) A BM egyes területein - a munka konspiratív jellege miatt - a tartalékosok 

és a sorállományúak is csak polgári ruhában teljesíthetnek szolgálatot. 
A saját polgári ruhában szolgálatot teljesítők körét a BM Határőrség vo
natkozásában a HŐR országos parancsnoka, a BM Tartalékos Tisztképző 
Iskola viszonylatában az iskola parancsnoka határozza meg.

b) A saját polgári ruhában szolgálatot teljesítő sorállományúakat ruhakopta
tási járulék illeti meg (I. sz. melléklet VII. sz. norma). A ruhakoptatási já
rulék napi hányadokra osztható, és csak a ténylegesen polgári ruhában tel
jesített szolgálati napokra illetményesíthető, amit az egység (alegység) pa
rancsnokának írásban kell igazolnia.
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c) A ruhakoptatási díj összegét utólag, minden év január 1-jén, a töredék 
időre jutó hányadot a beosztás megszűnésekor vagy leszereléskor kész
pénzfizetési jegyzéken, egy összegben kell kifizetni.

d) A sorállományúak ruhakoptatási járulékát a HŐR sorállományának ellá
tására biztosított éves csapatgazdálkodási pénzkeret terhére kell elszá
molni.
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VII. FEJEZET

A MUNKA-, VÉDŐRUHÁZATI, VÉDŐESZKÖZ-, VÉDŐ- 
ÉS EGYSÉGKÉSZLET-ELLÁTÁS RENDSZERE ÉS SZABÁLYAI

37. Az ellátás alapelvei:
a) A Belügyminisztérium és szervei, valamint az Állami Tűzoltóság és terü

leti szervei hivatásos, sorozott, tartalékos és polgári alkalmazott állomá
nyát, továbbá - főállásuktól függetlenül - a másodállásban és mellékfog
lalkozásban alkalmazott kinevezett és szerződéses polgári alkalmazotta
kat, az önkéntes rendőröket és határőröket, illetve a fogyasztási egysége
ket (a továbbiakban: igényjogosultak) a mindenkori hatályos normák 
figyelembevételével
- munkaruházat vagy ruhakoptatási járulék;
- védőruházat, védőeszköz, védőfelszerelés;

(a továbbiakban: egyéni védőfelszerelés)
- ruházati egységfelszerelés 
ellátás illeti meg.

b) Az ellátás (juttatás) jellege:
- a nagyfokú szennyeződéssel, vagy a ruházat jelentős mértékű kopásával 

járó munkakörökben munkaruházat vagy ruhakoptatási járulék;
- az egészséget, testi épséget veszélyeztető munkakörökben, illetve köz

egészségügyi vagy szolgálati érdekből egyéni védőfelszerelés;
- a szolgálati feladatok végzését segítő vagy szolgáló - a fogyasztási egysé

gekre meghatározott - ruházati egységfelszerelés
lehet.

38. Az ellátási normák tartalmi követelményei:
a) Az igényjogosultak ellátása alapellátási és utánpótlási normán alapul.
b) A normák meghatározzák, illetve tartalmazzák:

- az igényjogosultság alapját képező munkaköröket vagy fogyasztási egy
ségeket;

- az egyes munkakörökre vagy fogyasztási egységekre felszámítható ru
házatok (egyéni védőfelszerelések) cikkösszetételét, a cikkek mennyi
ségi egységét, mennyiségét, a ruhakoptatási járulék összegét;

- a juttatás jellegét (munkaruha, egyéni védőfelszerelés, ruházati egység
felszerelés, ruhakoptatási járulék);

- a kiadott cikkek egy-egy darabra vagy párra vetített viselési (használati) 
idejét.
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39. Az ellátási normák és készletek kialakítása:
a) A különféle károsító hatásokat és közegészségügyi érdekeket a többször 

módosított 3/1979. (V. 29.) EüM számú rendelet melléklete tartalmazza. 
Az előírt védőfelszerelések fajtáin belül biztosítandó egyéni védőfelszere
léseket az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség által ki
adott A minősített egyéni védőeszközök jegyzéke határozza meg.

b) A normák - valamennyi gazdálkodó vagy igénybejelentő szerv MUNKA- 
VÉDELMI SZABÁLYZAT-ának mellékleteként a szabályzattal kiadott 
I. számú melléklet VIII. számú normaszerkezetének megfelelően - elkülö
nítetten tartalmazzák a
- hivatásos;
- polgári;
- önkéntes segítői, valamint a
- fogyasztási egységek és
- az élelmezési vagy egészségügyi munkakört ellátók (valamennyi állo
mánykategória tekintetében)
részére biztosítandó, a 37. b) pontban felsorolt juttatásokat.

c) A hivatásos állományúak részére kiadásra kerülő munkaruházatok viselé
si idejének meghatározásakor szigorúan mérlegelni kell a ruházat viselé
sének
- rendszerességét,
- átlagos időtartamát!

d) A sorállományúak és a tartalékosok részére munka- és formaruházat csak 
azokban az esetekben biztosítható, amelyekben ezt külön norma előírja. 
Más esetekben a munkaruhát használt - szolgálati öltözetnek már alkal
matlan - egyenruházatból kell biztosítani.

e) A szakiparost és a vele rendszeresen együtt dolgozó segédmunkást azonos 
ellátás illeti meg.

f) A munkaruha-ellátást - több munkakör ellátása esetén - arra a munka
körre kell biztosítani, amelynek végzésével az igényjogosult munkaidejé
nek nagyobb részét tölti. Kihordási idejének meghatározása során azon
ban mérlegelni kell az egyéb munkakör(ök) ellátásával járó szennyeződés, 
kopás mértékét.

g) Az egyéni védőfelszerelést a munkavégzés, illetve egyéb tevékenység 
egész időtartamára - függetlenül a tevékenység formájától és a munkaidő
től, a munka végzése során előforduló minden egyes ártalomra - biztosíta
ni kell.

h) Ha a személyi állomány egészségének és testi épségének megóvása, vagy 
a közegészségügyi érdek indokolttá teszi, a BM-szerv a normában megha
tározott eseteken kívül is köteles megfelelő egyéni védőfelszerelést bizto
sítani.

i) A BM-szerv a meghatározott munkakörben, illetve munkahelyen foglal
koztatott saját igényjogosultjával azonos egyéni védőfelszerelést köteles 
biztosítani a területén munkát végző más szerv (vállalat) állományába tar
tozó dolgozónak is, ha erről szerződésben másként nem állapodtak meg.

j) Az adott munka-, illetve szolgálati helyen tartózkodó, de a munkavégzés
ben (szolgálatteljesítésben) közvetlenül nem részt vevő személy (pl.: el
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lenőrzésre jogosult, látogató stb.) részére a BM-szerv a tevékenység jelle
gének, vagy a veszélyeztetettség mértékének, illetve a közegészségügyi ér
dekeknek megfelelően biztosítsa az egyéni védőfelszerelést.

40. Az ellátási normák kiadása:
Az ellátási normákat

a) a hivatásos állomány
- egyenruha jellegű munkaruházata és egyéni védőfelszerelése viszonyla

tában a BM Anyagi és Technikai Csoportfőnökség;
- formaruházata és annak kiegészítő cikkei viszonylatában

- a BM Anyagi és Technikai és a BM Terv- és Pénzügyi Csoportfőnök
ség előzetes engedélyével - a gazdálkodó szerv;

- a nem egyenruha jellegű munkaruházata és egyéni védőfelszerelése vi
szonylatában az ellátásilag illetékes szerv;

b) a sor- és tartalékos állomány
egyéni védőfelszerelés, munka- és formaruházat ellátására a BM Határ
őrség Országos Parancsnokság, illetve az 
illetékes iskola;

c) a kinevezett és polgári alkalmazottak
- egyéni védőfelszerelés, munka- és formaruházat ellátására a gazdálko

dó szerv;
- ruhakoptatási járulékának mértékére és az ellátás körére a BM Anyagi 

és Technikai Csoportfőnökség;
d) a ruházati egységfelszerelésekre

a gazdálkodó szerv;
e) állományviszonyra tekintet nélkül

az élelmezési vagy egészségügyi munkaköröket ellátók részére a gazdál
kodó szerv;

f) a BM munkájának önkéntes segítői
részére járó ruhakoptatási járulék összegének mértékére a BM Terv- és 
Pénzügyi Csoportfőnökség;

g) a BM Központi Gazdasági Igazgatóság (a továbbiakban: BM KGI) ellátá
si illetékességébe tartozó szervek nem egyenruha jellegű munkaruházattal 
és egyéni védőfelszereléssel történő ellátására - az Egészségügyi Csoport
főnökséggel, valamint az illetékes szakszervezeti szervvel egyeztetett ja
vaslatok alapján - a BM KGI

vezetője (parancsnoka) adja ki, gondoskodik karbantartásukról, illetve - 
szükség szerinti - módosításokról. Vitás esetekben az Egészségügyi és az 
Anyagi és Technikai Csoportfőnökség, valamint az illetékes szakszervezeti 
szerv együttes állásfoglalása az irányadó!

41. Az ellátás előkészítésének szabályai:
a) A BM-szervek vezetői (parancsnokai) vagy megbízottjai a

- BM egészségügyi szolgálat illetékes orvosa;
- szerv anyagi szolgálatvezetője és ruházati előadója vagy anyagi megbí

zottja;
- szerv pénzügyi szolgálatvezetője;
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- munkavédelmi előadója (felelőse, az egyéni védőfelszerelések juttatási 
rendjét illetően);

- szakszervezet megfelelő szintű képviselője részt vételével kialakított bi
zottsággal egyetértésben - figyelembe véve a munkavégzés (szolgálattel
jesítés) sajátságos körülményeit, a műszaki, technikai feltételeket, a biz
tonsági előírásokat - a szerv munkavédelmi szabályzatának mellékletében 
kötelesek meghatározni (a BM KGI ellátási illetékességébe tartozó szer
vek vezetői a 40. g) pont figyelembevételével) azokat a
- munkaköröket, munka-, szolgálati és pihenőhelyeket, körleteket, ahol 

munkaruha, egyéni védőfelszerelés vagy ruházati egységfelszerelés biz
tosítása szükséges;

- normákat, amelyek - a 39. pontban foglaltak figyelembevételével - a 
munkaruha, egyéni védőfelszerelés és a ruházati egységfelszerelés ellá
tást elrendelik.
A felsorolt feladatokat - szükség esetén szakértő bevonásával - a szerv 

anyagi szolgálata hajtsa végre, a kidolgozott tervezeteket a bizottságnak, a 
jóváhagyás előkészítése céljából, állásfoglalásra terjessze elő.

b) A gazdálkodó szervek ellátási szükségleteiket a hatályos normák és a ter
vezési előírások alapján, az éves költségvetés keretében tervezzék és biz
tosítsák.

c) A BM KGI ellátási illetékességébe tartozó szervek ellátási szükségleteit - 
a hatályos normák és a tervezési előírások alapján - éves költségvetése ke
retében, előzetes felmérés és egyeztetés alapján, a BM KGI tervezi és bizo- 
sítja.

d) A viselési (használati) idő meghatározása.
- A viselési (használati) időt a teljes munka (szolgálati) idő, illetve - a ru

házati egységfelszerelések körében - a tényleges használati idő figye
lembevételével, teljes hónapokra kell meghatározni. A terhelés idő
pontja az igényjogosultság kezdeti hónapjának első napja.

- A csökkentett munkaidőben foglalkoztatott főállású, valamint a má
sodállásban, mellékfoglalkozásban alkalmazott kinevezett és szerződé
ses polgári állományú dolgozók (nyugdíjasok is) munkaruházatának vi
selési idejét, illetve ruhakoptatási járulékának összegét a teljes munka
időben foglalkoztatottakra érvényes normákat alapul véve, a foglalkoz
tatási idő arányában kell meghatározni. (A viselési időt meghosszabbí
tani, a járulék összegét csökkenteni.)

- Az egyéni védőfelszerelések viselési és a ruházati egységfelszerelések 
használati idejének normában történő meghatározása kizárólag számí
tási (tervezési) alapul szolgál!

42. A szükségletek kielégítése, a járandóságok rendelkezésre bocsátása:
a) A dolgozók akkor válnak alapellátásra jogosulttá, ha szerződés, kineve

zés, áthelyezés, vezénylés stb. folytán olyan munkakörbe lépnek, amely
ben a hatályos normák szerint valamilyen juttatás megilleti őket.

b) Az igényjogosultak ellátását az állományilag illetékes BM-szervnél, a 
hatályos normák figyelembevételével, térítésmentesen, a ruházat termé
szetbeni kiadása vagy pénzbeni kifizetése útján kell végezni.
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c) Az egyéni védőfelszerelések, valamint a védőruhajelleggel kiadásra ke
rülő munkaruházatok az igényjogosultak részére kizárólag természetben 
biztosíthatók! A BM-szerv természetben biztosítható cikkek helyett 
pénzbeni megváltást nem adhat! Az egyéni védőfelszereléssel történő 
alapellátást és utánpótlást elsősorban a raktári készletben tárolt használt, 
de kellő védőképességű cikkekből kell biztosítani. Új minőségű ruházat 
védőfelszerelési célra csak akkor adható ki, ha a raktári készletben meg
felelő jellegű, méretű használt ruházat nincs!

d) Az igényjogosultak részére kiadott egyéni védőfelszerelés a BM tulajdo
nát képezi. Kihordási ideje nincs, mindaddig viselni kell, amíg rendelte
tésszerű használatra alkalmas. Védőképességét az illetékes vezetőnek 
(parancsnoknak) vagy megbízottjának rendszeresen ellenőriznie, szük
séges cseréjére soron kívül intézkednie kell! Az egyéni védőfelszerelést 
használó személy köteles azonnal jelenteni, ha a felszerelés már nem ja
vítható, illetve ha nagyfokú károsodása, védőképességének az előírt mér
téket meghaladó csökkenése következett be.

Javítását, tisztítását, fertőtlenítését az illetékes BM-szerv költségvetése 
terhére kell elvégeztetni. A személyi állomány kérésére lehetőséget adhat 
a cikkek általuk történő tisztítására, kisjavítására. Ebben az esetben az 
érintetteket térítési díj illeti meg, amelynek összege nem haladhatja meg 
az érvényes (állami, szövetkezeti) tisztítási díjtételek mértékét!

A tisztítási térítéseket negyedévenként, utólag kell számfejteni és kifi
zetni!

Amennyiben a személyi állomány a tisztítást (kisjavítást) maga végzi, 
az illetékes parancsnok (vezető) - tekintettel a közegészségügyi előírá
sokra - köteles annak megfelelő minőségű végrehajtását rendszeresen 
számon kérni, ellenőrizni és megállapításait ellenőrzési naplóban rögzíte
ni. Mulasztás esetén a térítést - a tárgynegyedévre visszamenőleges hatály- 
lyal - meg kell vonni és a továbbiakban tilos számfejteni! Az egyéni védő
felszerelés (munka-) szolgálati időn kívül történő használata tilos!

e) A munkaruházatot - esedékességének időpontjában - a szerződéses pol
gári alkalmazottak, sor- és tartalékos állományúak, valamint az önkéntes 
rendőrök és határőrök részére természetben; a hivatásos és a kinevezett 
polgári állományúak részére - kívánság szerint - természetben vagy a ke
reskedelemben vásárolható átlagos minőségű ruházat mindenkor érvé
nyes beszerzési átlagárának készpénzben történő kifizetése útján kell biz
tosítani.

f) Az illetékes BM-szerv pénzügyi-anyagi vezetője - a polgári állomány vi
szonylatában a szakszervezet megfelelő szintű képviselőjének egyetérté
sével - a hivatásos és a kinevezett polgári állomány részére kötelező jel
leggel természetbeni munkaruha-ellátást is elrendelhet, ha
- az igényjogosult a részére kifizetett munkaruha-ellenértéket nem ren

deltetésszerűen használja fel;
- egységes minőségű, színű és fazonú ruházat biztosítása szükséges;
- a normában előírt cikkek a belkereskedelemben nem kaphatók vagy 

beszerzési nehézségek miatt csak központilag biztosíthatók.
g) A munkaruházat készpénzben történő kiadására a természetbeni ellátás 

szabályai érvényesek! A kiadást Készpénzkifizetési jegyzéken kell végre
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hajtani úgy, hogy alapellátáskor a besorolás szerinti normában meghatá
rozott valamennyi cikk, utánpótláskor a lejárt viselési idejű ruházat érté
ke kerüljön kifizetésre. A kifizetés jogcímét a Készpénzkifizetési jegyzék 
4. oszlopában, a norma számának és sorszámának feltüntetésével kell je
lezni.

h) A munkaruha-ellátást elsődlegesen a BM-szerv raktárában tárolt készlet
ből kell biztosítani! A használt ruházatot tiszta javított állapotban, csök
kentett viselési idővel (az új cikk viselési idejének 50%-a) kell kiadni.

i) A belkereskedelmi hálózat útján történő munkaruha-ellátás feltételeit a 
vállalat és a BM-szerv közötti megállapodásban (V. sz. melléklet, 14. sz. 
minta) kell rögzíteni. A megállapodáshoz csatolni kell az üzlet minden
kor érvényes árjegyzékét, vagy annak hitelesített kivonatát. A belkeres
kedelmi hálózat útján történő munkaruha-ellátás szükséges feltétele a 
dolgozó részére kiadott Vásárlási utalvány (V. sz. melléklet 15. sz. min
ta). Az utalvány Megrendelő és Átvételi elismervény szelvényekből áll, 
amelyre a vásárolni kívánt munkaruházat megnevezését, az üzletben be
szerezhető - átlagos minőségű - cikk értékének felső határát és az érvé
nyességi időt kell feltüntetni. A vásárlási utalványok érvényességi idejét 6 
hónapban kell megállapítani! Az igényjogosult a kiadott vásárlási utalvá
nyokon feltüntetett értékhatárnál drágább ruházatot is vásárolhat, az ér
tékkülönbözet helyszínen történő befizetése ellenében. Ennek ellenke
zőjére - olcsóbb ruházat vásárlása esetén az árkülönbözet visszafizetésére
- nincs mód!

j) A norma alapján természetben vagy készpénzben biztosított - és lejárt vi
selési idejű - munkaruházatot, valamint az elhasználódott, szolgálati cél
ra alkalmatlan egyéni védőfelszerelést az igényjogosultság további fenn
állása esetén pótolni kell. A munkaruha-utánpótlás kiadásának késedel
me esetén az igényjogosultat visszamenőleges hatályú ellátás illeti meg. 
Az igényjogosult hibájából eredő késedelem esetén a viselési idő a kiadás 
időpontjával veszi kezdetét.

k) A munkaruha vagy ellenértéke kiadásakor az igényjogosulttal közölni 
kell a ruházat viselési idejét, illetve az utánpótlás időpontját, továbbá azt, 
hogy a munkaruházat mosatása, karbantartása - a sor- és tartalékos állo
mány kivételével - az ő kötelessége. A ruházat a viselési idő lejártáig a 
BM, ezt követően - a sor- és tartalékos állomány kivételével - a használó 
tulajdonát képezi.

l) A járandóság kiadásakor közölt viselési időtől utólag eltérni - az s) pont
ban felsoroltak kivételével - csak
- munkakörváltozás;
- munkakörülmények módosulása;
- a ruházat elhasználódására jelentősen kiható feladat végzése;
- a felsőszintű szakirányító szerv utasítása
esetén lehet. A viselési idő módosításáról és annak okáról az érintett 
igényjogosultat írásban tájékoztatni kell!

m) Rendkívüli feladatok ellátásához - ideiglenes jelleggel - olyan személy 
részére is kiadható munka- vagy védőruházat, aki beosztásánál (munka
körénél) fogva arra nem jogosult. Az ellátást az illetékes BM-szerv anyagi 
vezetője vagy meghatalmazottja engedélyezheti.
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n) Munkakörváltozás esetén azokat a ruházatokat, amelyek az új munka
körre érvényes normákban nem szerepelnek, a 45. pont előírásai szerint 
be kell vonni, és egyidejűleg ki kell adni az új munkakör ellátásához szük
séges (előírt) cikkeket.

o) Az időszaki munkára felvett (szerződtetett) dolgozóknak kiadott mun
karuhát a védőruházatra vonatkozó előírások szerint kell kezelni.

p) A vezényelt részére - ha új munkakörében ellátásra jogosult - a vezénylés 
időtartamára a fogadó BM-szerv tartozik a ruházatot biztosítani. A ki
adott munkaruházatot a védőruházatra vonatkozó előírások szerint kell 
kezelni.

r) A ruhakoptatási járulék összege megszabott, attól eltérni tilos! A járulé
kot, az igényjogosultság kezdetekor Készpénzkifizetési jegyzéken, egy 
évre előre kell kifizetni, az s) pontban meghatározott szabályok figyelem
bevételével. Utánpótlása az alapellátást követő 13. hónap első napjától 
esedékes. A tárgyévre járó csökkentett utánpótlási összeget, valamint a 
további évekre esedékes utánpótlást minden év január 1-jei hatállyal, elő
re kell kifizetni. Az évi ruhakoptatási járulék havi hányadokra osztható!

s) A ruhakoptatási járulék évi teljes összege csak a teljes munkaidőben fog
lalkoztatott részére jár, ezért az - a 41. d) pontban foglaltak figyelembe
vételével -
- a csökkentett munkaidőben foglalkoztatottaknak csak a munkaidő 

arányában;
- a „próbaidős” munkaviszonyban állók részére csak a próbaidő letelte 

után, a szerződés fennmaradása esetén;
- a meghatározatlan időre felvett nyugdíjasok, valamint a másodállás

ban, mellékfoglalkozásban alkalmazottak részére utólag, az év végén, 
vagy a munkaviszony megszűnésekor, a munkában eltöltött idő ará
nyában

fizethető ki.
t) A BM-szerv anyagi-pénzügyi vezetője - a 41. a), b) pontokban előírt fel

tételek figyelembevételével - külön írásos intézkedéssel a szerv részére 
jóváhagyott költségvetési kereten belül, az egyes munkakörökre vagy fo
gyasztási egységekre meghatározott juttatástól, viselési időtől eltérő ellá
tást is engedélyezhet, ha
- a szokványosnál jobb vagy gyengébb minőségű munkaruha kerül ki

adásra;
- az igényjogosult szolgálati (munkaköri) feladatai, vagy a munkavégzés 

körülményei a teljes juttatás kiadását szükségtelenné teszik.

43. Az ellátás szüneteltetése és a viselési idő módosítása:
a) A munkaruházat viselési idejébe nem számítható be a megszakítás nélkül 

egy hónapot meghaladó
- tanfolyamon (amennyiben ott a munkaruházatát nem használja),
- fizetés nélküli, rendkívüli vagy szülési szabadságon és gyermekgondo

zási díjon és segélyen,
- katonai szolgálatban, valamint
- felfüggesztés alatt
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eltöltött idő. A felsorolt esetekben a viselési időt a távoliét időtartamának 
arányában meg kell hosszabbítani. A meghosszabbítást egész hónapok
ban kell számolni.

b) Az igényjogosult a munkaruha utánpótlásának esedékességekor az állo- 
mányilag illetékes közvetlen szolgálati parancsnoka által kiállított igazo
lást tartozik bemutatni arról, hogy a munkaruha viselési ideje alatt meg
szakítás nélkül egy hónapnál hosszabb időt töltött-e távol munkahelyé
től, a 43. a) pontban felsorolt valamely címen.

c) A már kifizetett ruhakoptatási járulékot betegség miatt, továbbá szülési 
szabadság, gyermekgondozási díj és segély év közbeni igénybevétele ese
tén visszafizettetni vagy túlellátmányként előjegyezni nem kell.

d) Ha a betegség, szülési szabadság vagy a gyermekgondozási díj és segély 
igénybevétele a következő évben (években) is fennáll, a ruhakoptatási já
rulék folyósítását szüneteltetni kell. Az újabb igényjogosultság az ismé
telt munkába állás hónapjának első napjával veszi kezdetét. Ebben az 
esetben az év végéig esedékes hányadnak megfelelő összeget kell jóváírni 
és kifizetni.

44. Elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott termékek pótlása:
a) Az elveszett, továbbá a szolgálat ellátása közben vagy elemi csapás követ

keztében megrongálódott, megsemmisült egyéni védőfelszerelést, vala
mint a le nem járt viselési idejű munkaruházatot - a megrongálódott ru
házat bevonása mellett - pótolni kell.

b) Munkaruházatból a pótlást lehetőleg az eseményt megelőző állapotuk
nak megfelelő minőségű, használt ruházatból kell biztosítani, a viselési 
idő változatlanul hagyása mellett. Ha a megrongálódott vagy megsemmi
sült ruházat csak új készletből pótolható, a viselési időt a pótlás napjától - 
teljes viselési idővel - kell számítani.

c) A kiadás után az elveszett vagy megsemmisült munkaruha-vásárlási utal
vány a rajta szereplő munkaruházat elvesztésével egyenlő elbírálás alá 
esik.

d) Az elveszett, megrongálódott vagy megsemmisült termék pótlását akkor 
is biztosítani kell, ha a kár az igényjogosult hibájából keletkezett. Ilyen 
esetben a pótlásként kiadott munkaruhára a kiadás napjával kezdődő tel
jes viselési időt kell számítani.

e) A használatra kiadott ruházat elvesztése, megrongálódása, megsemmi
sülése esetén - függetlenül attól, hogy a kár kinek a hibájából következett 
be - jegyzőkönyvet kell felvenni, és káreljárást kell lefolytatni a Kártéríté
si szabályzat előírásai szerint.

45. Az igényjogosultság megszűnésekor követendő eljárás:
a) Az igényjogosult a használatára kiadott valamennyi egyéni védőfelszere

lést, valamint a viselési idő 50%-ánál rövidebb ideig használt munkaru
házatot vagy ellenértékét - a c), d) pontokban felsoroltak kivételével - 
köteles visszaszolgáltatni az alábbi esetekben:
- a munkaviszony megszűnésekor,
- a más BM-szervhez történt áthelyezéskor, vagy tartós vezényléskor,
- a tényleges katonai szolgálatra történt bevonuláskor,
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- gyermekgondozási díj és segély igénybevételekor,
- három hónapnál hosszabb fizetés nélküli vagy rendkívüli szabadság 

megkezdésekor és
- olyan munkakörbe kerüléskor, amelyben a juttatás már nem illeti meg.

b) A térítési összeg megállapításánál a munkaruházat mindenkor érvényes 
árát osztani kell a normában megjelölt viselési idő hónapjának számával, 
és az így kapott eredményt annyival kell megszorozni, ahány teljes hónap 
a viselési idő 50%-ából még hátravan. Érvényes ár alatt a hatályos elszá
molóárat kell érteni.

c) A nyugállományba helyezett a használatban lévő, le nem járt viselési ide
jű munkaruházatot térítésmentesen megtarthatja.

d) Az elhalálozott használatában volt egyéni védőfelszerelést be kell vonni. 
Hiánya esetén jegyzőkönyvet kell felvenni és BM-kárviselést kell kimon
dani. A munkaruházatot térítésmentesen a közvetlen hozzátartozó tulaj
donába kell adni, ha közvetlen hozzátartozó nincs, be kell vonni.

e) A dolgozó az igényjogosultság megszűnésekor a ruhakoptatási járulék 
jogtalanná vált hányadát köteles visszatéríteni, kivéve, ha igényjogosult
sága
- a 43. c) pontban felsorolt esetek,
- a munkakör megszűnése,
- más BM-szervhez, azonos beosztásba történő áthelyezés,
- hivatásos és kinevezett polgári állományba történő átminősítés,
- nyugállományba helyezés vagy
- elhalálozás
miatt szűnt meg.

46. Nyilvántartási előírások:
a) A használatra (természetben vagy készpénzben) kiadott munkaruháza

tot Munkaruha-nyilvántartó lapon (V. sz. melléklet, 10. számú minta) az 
egyéni védőfelszerelést, valamint a sorállományúak és tartalékosok ré
szére kiadott termékeket Felszerelési lapon (V. sz. melléklet 5. sz. minta) 
kell - mennyiségben - nyilvántartani.

b) A munkaruha-vásárlási utalványt a kiadási sorszám emelkedő sorrendjé
ben, név szerint (V. sz. melléklet 16. sz. minta) kell nyilvántartani. Erre a 
célra titkosított és nyilvántartási számmal ellátott füzetet kell felfektetni. 
A füzetben nyilvántartott adatok alapján kell végezni a beérkező számlák 
záradékolását, valamint a munkaruha-nyilvántartó lapok terhelését. 
A nyilvántartó füzetet minden költségvetési év végén le kell zárni, illetve 
az év elején új sorszámmal megnyitni. A betelt füzetet irattárba kell he
lyezni. Selejtezése az utolsó zárást követő 3. év végén történhet.

c) Az árusítóüzlet által megküldött Átvételi elismervény szelvényt alapbi
zonylatként a számlához csatolva, a pénzügyi szolgálat részére kell meg
küldeni.

47. A normában nem szereplő új munkakör vagy fogyasztási egység szervezése 
(létrehozása) esetén - ha azzal egyenruha jellegű egyéni védőfelszerelés ellá
tási szükséglet is felmerül - a BM Anyagi-Technikai Csoportfőnökséghez 
javaslatot kell felterjeszteni. A javaslat tartalmazza:
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- az új munkakör vagy fogyasztási egység állománytáblázat szerinti megne
vezését,

- az ellátandók létszámát,
- az ellátásként javasolt ruházat fajtáit és jellegét,
- az alapellátás javasolt mennyiségét,
- a javasolt viselési időt és
- az ellátás szükségességének részletes indokolását.
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VIII. FEJEZET

ISKOLÁK, TANFOLYAMOK HALLGATÓINAK 
RUHÁZATI ELLÁTÁSA

48. A BM Rendőrtiszti Főiskola hallgatóinak ellátása:
a) A BM Rendőrtiszti Főiskolára (a továbbiakban: főiskola), valamint a fő

iskola 2 éves tisztképző tagozatára (a továbbiakban: tisztképző tagozat) 
vezényelt hivatásos állományú hallgatók - a nők, a főiskola közbiztonsági 
szakán tanuló férfiak és a polgári ruhás férfiak kivételével - a testületi ho
vatartozásuknak megfelelő színű és normabesorolásuk szerint biztosított 
egyenruhát kötelesek viselni.

b) A főiskola és a tisztképző tagozat hallgatói a részükre rendszeresített év
folyamjelzést viselik.

c) A BM szerveitől a főiskolára és a tisztképző tagozatra vezényelt nők egy
ségesen rendőr női egyenruhát viselnek. A rendőr-egyenruhával nem 
rendelkező nőket a rendőr női vegyes ruhás normába (I. sz. melléklet 
III/1. sz. norma) kell átsorolni az V. fejezet előírásai szerint.

d) A főiskola közbiztonsági szakára felvett hallgatókat rendőr-egyenruhás 
tiszti ellátásban [I. sz. melléklet II. c) norma] kell részesíteni. Más normá
ba soroltakat az V. fejezet előírásai szerint kell átsorolni.

e) A főiskolára és a tisztképző tagozatra vezényelt polgári normába sorolt 
ht. férfiakat a rendőr vegyes ruhás normába (I. sz. melléklet III. sz. nor
ma) kell átsorolni az V. fejezet előírásai szerint

f) A főiskolára felvett polgári pályázókat, kinevezett polgári alkalmazotta
kat és a BM Tartalékos Tiszti Iskoláról kinevezett hallgatókat - a hallga
tói állománybavétellel egyidejűleg egységesen - rendőr vegyes ruhás 
alapellátásban kell részesíteni.

g) A b), c) és d) pontok esetében az átsorolásról az útbaindító gazdálkodó 
szerv köteles gondoskodni, míg az e) pont szerinti ellátást a főiskola anya
gi szolgálata végzi.

h) A főiskola, valamint a tisztképző tagozat hallgatói részére az érintett 
alapellátási normában szereplő ruhamennyiséghez szükséges - évfo
lyamjelzéssel ellátott - testületi színű váll-lapot és vállszalagot, a vállsza
lagok bevarratási, továbbá a tiszthelyettesi állománycsoportba tartozók 
ruházatának átgombozási költségét a főiskola anyagi szolgálata - költség
vetése terhére - biztosítja.

j) A főiskolai hallgatókat az érintett alapellátási normában szereplő ruhák
hoz szükséges mennyiségű hímzett karjelzéssel, továbbá a nőket - egy
ségfelszerelésként - a rendőr férfi vegyes ruhás normában szereplő hadi 
(gyakorló-) ruházattal kell ellátni. Az egységfelszerelésként kiadott hadi 
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(gyakorló-)ruházat karbantartásáról a hallgatói állomány saját utánpótlá
si ruhapénze terhére köteles gondoskodni.

k) A főiskola parancsnoka az I. évfolyamra bevonuló hallgatókat - a tárgy
évi utánpótlási ruhapénz terhére -
- 1 db kék színű tréningruha,
- 1 pár tornacipő,
- 2 db tornatrikó (kék és fehér) és
- 2 db tornanadrág (kék és fehér) 
beszerzésére kötelezheti.

l) Az elhasználódott társasági, szolgálati, a hadi (gyakorló-) ruházat (az 
egységfelszerelésként kiadottak is), valamint a sportruházati cikkek 
utánpótlásáról az évi utánpótlási ruhapénzből a hallgatók kötelesek gon
doskodni.

m) A főiskola és a tisztképző tagozat hallgatóinak társasági, szolgálati, hadi 
(gyakorló-), sport-, illetve polgári ruha viseléséről - a főiskola rendtartá
sának megfelelően - a főiskola parancsnoka rendelkezik.

n) A főiskolai tanulmányok befejezésekor vagy a főiskoláról való végleges 
elbocsátáskor a nőknek egységfelszerelésként kiadott hadi (gyakorló-) 
ruházatot be kell vonni.

o) A szolgálati viszony megszűnésekor az V. fejezet előírásai szerint kell el
járni.

p) A főiskolára, illetve a tisztképző tagozatra vezényelt hivatásos állomá
nyúak ruházati elszámolási könyvét - okmányaival együtt - a vezénylés
sel egyidejűleg, de legkésőbb az iskolakezdést követő 8 napon belül a fő
iskola anyagi szolgálata részére kell megküldeni.

49. A BM Tartalékos Tisztképző Iskolai hallgatók ellátása:
a) Tartalékos tiszti kiképzésre behívottak ellátása:

- A tartalékos kiképzésre behívottakat az alapkiképzés időtartamára a 
sorállományú normában meghatározott cikkekkel kell ellátni az „első 
felszerelésként” előírt mennyiség erejéig.

- Az alapkiképzés befejezése után a hallgatókat el kell látni az alapfelsze
relésen felüli - a szolgálati feladatokhoz és a kiképzéshez szükséges - 
cikkekkel.

- A kiadott cikkek nyilvántartása, elszámolása, javítása, tisztítása, pótlá
sa, tulajdonba adása és bevonása mind az alapkiképzés időtartama alatt, 
mind az iskolán a sorállományú ellátással azonos módon történik.

- Gyakorlószolgálatra történt kihelyezésük esetén ruházatuk tisztításá
ról, esetleges cseréjéről a fogadó gazdálkodó szerv ruházati szolgálata 
köteles gondoskodni.

- Ünnepélyes tisztavatáskor 1 pár rendfokozati jelzéssel ellátott váll-lap 
az avatottak részére - költségvetés terhére - véglegesen kiadható.

b) Tartalékos tiszti továbbképzésre behívottak ellátása:
A tartalékos tiszti továbbképzésre behívottakat ruházati és felszerelési 
cikkekkel - a sorállományú normán belül - az évszaknak és a kiképzési fel
adatoknak megfelelően kell ellátni. A kimenőruházatot részükre kiadni 
nem kell. A felszerelési cikkek használt, de megfelelő állapotban lévő 
készletből is kiadhatók. Részükre a sorállományú normától eltérően:
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- a rendfokozatuknak és a kiadott ruházat mennyiségének megfelelően 
rendfokozati jelzést,

- legénységi derékszíj helyett vállszíjas derékszíját,
- járőrtáska helyett térképtáskát
kell kiadni. A kiadott ruházatot egységkészletként kell nyilvántartani, és a 
használók részére felszerelési lapon kiadni. Leszerelésükkor a használa
tukra kiadott tornacipő tulajdonba adható.

50. A BM egyéb iskolái, tanfolyamai hallgatóinak ellátása:
a) A BM egyéb tanintézeteibe vezényelt hivatásos állományú hallgatók a tes

tületi hovatartozásuknak megfelelő színű és normabesorolásuk szerint 
biztosított egyenruhát kötelesek viselni.

b) A tanintézetek hallgatói a saját rendfokozati jelzésüket viselik.
c) Az egy évnél hosszabb időtartamra vezényelt hallgatók ruházati elszámo

lási könyvét - a 48. p) pontban előírtaknak megfelelően okmányaival 
együtt - az iskola részére meg kell küldeni. A hallgatók további ellátása az 
iskola feladata.

d) Az iskolák (tanfolyamok) női hallgatói részére terepfoglalkozások alkal
mával, továbbá a BM Kutyavezető-képző Iskola hivatásos állományú 
hallgatói részére - egységfelszerelésként - a hadi (gyakorló-) ruházat biz
tosítható. Az iskolák erre megfelelő egységkészletet alakíthatnak ki. A ki
adható ruházati mennyiséget - az iskola jellegétől és a kiképzési feladatok
tól függően - az iskola parancsnoka határozza meg. A gyakorlóruházat 
csak az iskola parancsnoka által meghatározott foglalkozásokon viselhe
tő. Az iskola (tanfolyam) befejezésekor a gyakorlóruházatot az iskola 
anyagi szolgálata vonja be, és a következő tanfolyamok ellátására használ
ja fel.

e) A sorállományú személyeket - ha a berendelő parancs másképpen nem 
rendelkezik - teljes alapfelszereléssel kell útba indítani. Részükre a kikép
zési és gyakorlóruházatot az iskolán (tanfolyamon) kell biztosítani.

51. Az MH-tanintézetek hallgatóinak ellátása:
a) A Zrínyi Miklós Katonai Akadémiára vezényelt BM hivatásos állományú 

hallgatók az iskolán a testületi hovatartozásuknak megfelelő színű és nor
mabesorolásuk szerint biztosított egyenruhát, valamint saját rendfokozati 
jelzésüket viselik. Az iskolára vezényeltek ruházati elszámolási könyvét - 
okmányaival együtt - a BM KGI-re kell megküldeni. Az iskola időtartama 
alatt a hallgatók ruházati illetménnyel történő ellátásáról a BM KGI gon
doskodik.

b) Az MH katonai főiskoláin tanuló BM-állományú hallgatók ruházati ellá
tásáról - az MH-nál érvényben lévő normáknak és ellátási szabályoknak 
megfelelően - a főiskola anyagi szolgálata gondoskodik. Az MH főiskolai 
hallgatók alapellátási és utánpótlási normáját az I. sz. melléklet IX. A szá
mú norma tartalmazza.
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52. A külföldi tanintézetekbe vezényelt hallgatók ellátása:
a) A hivatásos állományúak ellátása:

- A külföldi tanintézetekben tanuló hivatásos állományú hallgatók ruhá
zati ellátására, elszámoltatására - beleértve a ruházati illetményeket is - 
az V. fejezet előírásai vonatkoznak.

- A hallgatók a továbbképzés időtartama alatt egyenruha viselésére köte
lezettek, ezért a „Polgári” ruhás normába sorolt állományt a testületi 
hovatartozásuknak megfelelő színű „Vegyes” ruhás normába kell átso
rolni az V. fejezet előírásai szerint.

- A hallgatót az utánpótlási ruhailletmény a tanulmányi idő alatt változat
lanul megilleti. A hivatásos állományú hallgató - aki legalább egy kikép
zési évet külföldi tanintézetben tölt - az első kiutazás előtt egy hónappal 
jogosult a következő év január 1-jén esedékes ruházati utánpótlási illet
mény felvételére.

b) Katonai főiskolai hallgatók ellátása:
A tanulmányaikat külföldi katonai tanintézetekben folytató katonai főis
kolai növendékek ellátását - az MH-nál érvényben lévő normáknak és el
látási szabályoknak megfelelően - a HM és BM HŐR végzi. A külföldi ka
tonai főiskolai növendékek normáját az I. számú melléklet IX. B számú 
norma tartalmazza.
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IX. FEJEZET

A RUHÁZATI ÉS FELSZERELÉSI ANYAGOK TÁROLÁSÁNAK, 
KARBANTARTÁSÁNAK, JAVÍTÁSÁNAK ÉS HASZNÁLATBÓL VALÓ 

KIVONÁSÁNAK SPECIÁLIS ALAPELVEI

53. A tárolás szabályai:
Az anyagok és eszközök tárolásának általános szabályait az ATÁSZ vonat
kozó fejezete tartalmazza. Annak előírásain túl a ruházati és felszerelési 
anyagok tárolásánál az alábbiakat kell betartani:
a) A ruházati termékeket az anyag jellegétől és a helyi tárolási lehetőségektől 

függően állványon, polcon, vállfán vagy dobozban kell tárolni. A külön
böző termékek összekevert (ömlesztett) állapotban történő tárolása tilos!

b) Egymástól elkülönítve kell tárolni:
- az új termékeket méretnagyság szerint,
- a használt minőségű készleteket osztályozási értékkategóriájuk szerint,
- a hivatásos és a sorállomány ruházati cikkeit,
- az „M” készletet (lehetőleg külön raktárban),
- a munka- és védőruházatokat, védőeszközöket, egységkészleteket,
- a kiképzési összevonásokra biztosított ruházati anyagkészleteket,
- a zárolt készleteket,
- az elfekvő és felesleges készleteket, valamint
- a selejtezésre váró készleteket (lehetőleg külön raktárban).

c) A felsorolt elkülönítésen belül külön-külön kell tárolni a textilből, a bőr
ből, a gumiból és a kizárólag fémből készült anyagokat, valamint a karban
tartó krémeket, olajokat.

d) A ruházati termékekkel nem tárolhatók közös raktárban az üzemanya
gok, savas vagy lúgos kémhatású vegyi anyagok és festékek.

54. A ruházati termékek karbantartása:
a) A karbantartás célja az anyagok minőségi állapotának megóvása és fel

használhatósági időtartamának meghosszabbítása, mely felöleli az anya
gok rendszeres ápolását, gondozását, tisztítását és kisebb mértékű javítá
sok elvégzését.

b) A karbantartásnak ki kell terjedni a tárolt készletekre és a használatban lé
vő valamennyi ruházati anyagra. Tárolás vagy használat közben az alábbi 
karbantartási műveleteket kell elvégezni:
- a tárolás alatt a gondozást és konzerválást,
- használt minőségű termékek betárolása előtt a tisztítást, javítást és kon

zerválást,
- használat közben a tisztítást, folyamatos ápolást és kisjavítást,
- javításba adás előtt a tisztítást.
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55. A ruházati és felszerelési anyagok javítása:
A személyi állomány megfelelő színvonalú öltözködésének biztosítása, a ter
mékek állagának megőrzése és használhatósági időtartamuk meghosszabbí
tása rendszeres és kellő időben végrehajtott javítást igényel. A termékek el
használódási fokától és kiegészítő alkatrészeinek állapotától függően a javí
tás lehet:
- karbantartó jellegű vagy
- használhatóságot visszaállító.
a) A karbantartó jellegű javításhoz szakképzettség és munkagép nem szük

séges. Azt a használó elsősorban maga végzi saját javítóeszközeivel vagy 
az alegység gazdasági sarok készletében rendelkezésre álló szerszámokkal 
és anyagokkal. Ez végrehajtható az egység műhelyében is. Fogalmi köré
be tartoznak:

Textilruházati termékeknél:
- leszakadt gombok, kapcsok, csatok, akasztók és hajtókák pótlása,
- zsebnyílások, gomblyukak és nadrágnyílások reteszeléseinek megerősí

tése, továbbá
- feslett tűzések vagy varrások pótlása.

Lábbeliknél:
- orrvédő lemez és sarokpatkó felverése,
- felbomlott talprészek visszaszegezése,
- feslett tűzések pótlása.

b) A használhatóságot visszaállító javítás elvégzése szakembert, szerszámo
kat, munkagépet, esetleg nagyobb mennyiségű javítóanyagot igényel. Az 
egység javítóműhelyében vagy szolgáltató vállalatnál (szövetkezetnél) 
kell elvégeztetni. Magában foglalja a karbantartó jellegű javítás mértékét 
meghaladó valamennyi javítási munkát.

56. A ruházati és felszerelési anyagok tárolása:
A ruházati és felszerelési anyagok alapanyagától függő tárolási követelmé
nyeit, a karbantartás és a javítás módját, azok részletes szabályait a IV. sz. 
melléklet tartalmazza.

57. A ruházati termékek használatból való kivonása:
A BM tulajdonában lévő vagyontárgyak használatból való kivonását a hatá
lyos utasítások, valamint az ATÁSZ előírásai szerint kell végezni. A ruházati 
termékek használatból való kivonásánál és hasznosításánál az általános 
előírások mellett a következők az irányadók:
a) Az eredeti rendeltetésüknek megfelelően még használható, de az egység 

készletében felesleges ruházati termékek - a BM gazdálkodó szervek kö
zött történő közvetlen átadást kivéve - csak a felsőfokú szakirányító szerv 
engedélyével értékesíthetők.

b) A szolgálati használatra alkalmatlan, selejtezésre váró valamennyi ruhá
zati termék használatból való kivonása (selejtezése) és a hulladékanyag 
hasznosítása a gazdálkodó szervek hatáskörébe tartozik.

c) A hasznosítási eljárás lefolytatása céljából a szervek készletéből selejtezés 
nélkül ki kell vonni azokat a még használható állapotban lévő ruházati és 
felszerelési anyagokat, amelyek:
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- rendszeresítése a Belügyminisztériumon belül megszűnt, a kihordásuk
ra megjelölt határidők leteltek és gyakorló-, kiképzési vagy munka- és 
védőruházati célra sem használhatók fel;

- bevonásra kerültek és nem értékesíthetők;
- az ellátás szempontjából feleslegesek és használatból való kivonásukat, 

értékesítésüket a felsőfokú anyagi szerv elrendelte vagy engedélyezte.
d) A használatból való kivonás során ki kell selejtezni azokat a ruházati és 

felszerelési anyagokat, amelyek szolgálati, kiképzési vagy munka- és vé
dőruházati célra már nem használhatók, és javításuk sem gazdaságos, va
lamint testületi jellegük miatt nem értékesíthetők. A selejtezést az alábbi
ak szerint kell végezni:
- A ruházati szakszolgálatiág-vezető (előadó) az alegységektől és a műhe

lyektől a további használatra már alkalmatlan ruházati és felszerelési 
anyagokat esetenként - okmányváltás ellenében - a gazdálkodó szerv 
raktárába vonja be. Lehetőleg külön helyiségben vagy a használható ter
mékektől elkülönítve cikkféleségenként szétválogatva készíttesse elő 
selejtezésre, és gondoskodjon a selejtezés végrehajtásához szükséges 
eszközök biztosításáról.

- A szolgálati és kiképzési célra már nem alkalmas sorállományú ruháza
tok és lábbelik - gazdaságos felhasználásuk érdekében - az IM BV Or
szágos Parancsnokság részére az elítéltek ellátásához megállapodás 
alapján átadhatók. Az átadásra javasolt, illetve a BV-parancsnokság ál
tal igényelt ruházati termékeket a kiselejtezendő mennyiségtől elkülö
nítve kell előkészíteni. A bizottság az előkészített anyagokat köteles 
megvizsgálni, és az általa selejtnek minősített mennyiség átadására jegy
zőkönyvileg intézkedni. Az átadásra kerülő ruházati anyagokat meg
csonkítani tilos!

- A kiselejtezett anyagokat tartósan meg kell jelölni, illetve meg kell cson
kítani a hatályos előírások szerint. Összevagdosásuk a megsemmisítésre 
kerülő (nem értékesíthető) cikkek kivételével tilos!

- A selejtezésből nyert hulladékot három csoportba kell sorolni, javító- és 
tisztítóanyagként felhasználásra kerülő, népgazdaságnak (BÁV, MÉH) 
értékesítendő vagy megsemmisítésre váró anyagokra.

- A gazdálkodó szerv ruházati szakszolgálata a javító- és tisztítóanyag
ként felhasználásra kerülő hulladékokból elégítse ki saját javítóanyag
szükségletét, majd sorrendben a fegyverzeti, gépjármű- és elhelyezési 
szolgálatot lássa el tisztítóronggyal. A saját szükségletén felüli hulladé
kot elsősorban a BÁV-nál, Használtcikk Szövetkezetnél, amennyiben 
az nem veszi át, a MÉH Vállalatnál kell értékesíteni. Az anyagokat érté
kesítés előtt testületi jellegüktől meg kell fosztani.

- Azokat a hulladékanyagokat, amelyekre a MÉH Vállalat nem tart 
igényt (műbőr, pvc stb.), amelyek testületi jellegük miatt nem értékesít
hetők (tányérsapkák, váll-lapok, hajtókák stb.) és amelyek tüzelő
anyagként sem használhatók fel, bizottság jelenlétében a környezetvé
delmi előírások betartásával meg kell semmisíteni. A megsemmisített 
hulladékmennyiséget - fajtánként - a használatból való kivonásról ké
szített jegyzőkönyvön fel kell tüntetni.

- A felsőfokú szakirányító szerv a selejtezésre váró anyagok gazdaságos 
felhasználása érdekében az egyes cikkek kiselejtezésének, megjelölésé
nek és felhasználásának módját - esetenként - a jelen szabályzat előírá
saitól eltérően is meghatározhatja.
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X. FEJEZET

A BESZÁMOLTATÁS ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJE

58. A beszámolás általános követelményei:
a) A középfokú szakirányító szervek és önálló gazdálkodó szervek a gazdál

kodási évben kifejtett tevékenységükről a felsőfokú irányító szerv külön 
intézkedésére beszámoló jelentést és adatszolgáltatást kötelesek készí
teni.

b) A beszámoló jelentésnek általános követelményként tartalmaznia kell:
- a gazdálkodási év célkitűzéseit (pl. készlet összetételének javítása, öl

tözködési színvonal emelése, a gazdálkodási készlet tervezett szintje 
stb.),

- a kitűzött célok megvalósítását elősegítő vagy gátló körülményeket, a 
végrehajtás esetleges elmaradásának okait,

- a szakirányító szerv észrevételeit, javaslatait és
- a következő gazdasági év célkitűzéseit.

c) A beszámoló jelentést és adatszolgáltatást a gazdálkodási évet követően, 
külön rendeletben meghatározott időpontra kell a felsőfokú szakirányító 
szervhez felterjeszteni.

59. A beszámolás sajátos követelményei:
Az általános követelmények mellett - a ruházati szakszolgálat sajátos felada
tait figyelembe véve - a beszámoló jelentés térjen ki a következőkre: 
a) Ellátási területenként külön-külön kell beszámolni a hivatásos, a sor-, nö

vendék- és a tartalékos állomány, valamint a munka-, védőruházati és ru
házati egységkészlet ellátási helyzetéről. Az értékelés a következőkre ter
jedjen ki:
- az állomány ruházati ellátottságára (pl.: mennyiségi ellátottság, folya

matosság, minőségi színvonal, elért fejlődés vagy visszaesés, méretvá
laszték megfelelősége stb.),

- az öltözködés színvonalára és a ruházati termékek korszerűségére (az 
öltözködés kulturáltsága, elért szintje, a rendszeresített vagy megenge
dett öltözeti cikkek követelményeknek megfelelő alkalmassága, viselési 
tapasztalatok stb.),

- az öltözködési szabályok betartására,
- a gazdálkodási évben bevezetett új cikkekkel kapcsolatos vélemé

nyekre,
- az előre gyártott ruházati cikkeket árusító belkereskedelmi boltok és a 

méretes ruházati termékeket készítő telephelyek ellátó tevékenységére,
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- a helyi beszerzés helyzetére (lehetőségek, nehézségek),
- a felesleges készletek felszámolására,
- a használatból való kivonás tapasztalataira, és végül
- az ellátás egyéb problémáira.

b) A ruházati szakanyagok karbantartása, mosatása és vegytisztítása téma
körben be kell számolni:
- az anyagot használó személyek karbantartó tevékenységéről,
- a házi javítóműhelyek működéséről (szakember- és gépi berendezés el

látottság, végzett munka mennyisége és minősége, munkaidő-kihaszná
lás, szabad kapacitás stb.),

- a karbantartási, a mosatási és vegytisztítási szükségletek kielégítésének 
helyzetéről (fehérnemű- és ágyneműcsere előírt időközönkénti végre
hajtása vagy akadályai, a szolgáltató vállalatok által végzett munka mi
nősége, időtartama stb.).

60. Adatszolgáltatás az ellátási, felhasználási és készletezési tényszámokról: 
A beszámoló jelentéshez az V. sz. melléklet 12. és 13. sz. mintanyomtatvá
nyain részletezett ellátási, felhasználási, illetve készletezési tényszámokat 
tartalmazó adatszolgáltatást kell csatolni.
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A kapcsolódó hatályos rendelkezések

A szabályzat előírásaihoz kapcsolódó, továbbra is érvényben maradó ruházati vonatkozá
sú rendelkezések:

1. Miniszteri parancsok, utasítások
- 10/1971. Zászlós rendfokozati jelzés rendszeresítése

BM-utasítás
- 12/1973. A Belügyminisztérium hivatásos állományának Öltözködési

BM-parancs szabályzata
- 03/1975. A tartalékos állomány hadi ruházattal való ellátásának szabá-

BM-parancs lyozása
- 29/1981. A BM kezelésében működő ruházati bolt létrehozásáról

BM-parancs

2. Miniszterhelyettesi parancsok, intézkedések
- 1/1982. A BM Határőrség és a BM Tartalékos Tisztképző Iskola hivatá-

BMH-parancs sos és sorozott állománya ruházati ellátásának módosításáról
- 26/1987. A rendőrség egyenruha-viselésére jogosult hivatásos állománya

BM Közb. és öltözködési előírásainak módosításáról
PAM miniszter
helyettese 
együttes 
intézkedése

3. Főcsoportfőnök-helyettesi, csoportfőnöki rendelkezések
- 1/1982. A BM Határőrség és a BM Tartalékos Tisztképző Iskola hivatá-

főcsoportfőnök- sos és sorozott állománya ruházati ellátásának módosításáról 
helyettesi
intézkedés

- 7045/1982. Részletes cikkjegyzék a ruházati anyagokról
I/II. Csoport
főnöki átirat

4. BM I/II-1. Osztályvezetői rendelkezések
- 18-5026/1978. Az „M” készletekben tárolt hátizsákok áttételezése és felhasz-

I/II-1. osz- nálása
tályvezetői
körlevél

Szedte és nyomta az Alföldi Nyomda 
Felelős vezető: Szabó Viktor vezérigazgató 

Munkaszám: 2250.66-19-1 
Készült Debrecenben, 1990-ben
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I.
Alapellátási norma

A. A BM Határőrség és a BM Kormányőrség tábornokai
B. A rendőrség tábornokai
C. A tűzoltóság tábornokai

Sor
szám

A CIKK Az alapellátás mennyisége

megnevezés
A B c

me.
részére

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Fésűs tányérsapka szerelékkel db 2 2 2
2. Téli sapka db 1 1 1
3. 65 M gyakorlósapka db 1 1 1
4. Posztóköpeny db 1 - -
5. Fésűsköpeny műszőrme béléssel db - 1 1
6. Fésüsfelöltő db - 1 1
7. Ballonkabát 4/4-es db 1 1 1
8. Ballonkabát 3/4-es műszőrme béléssel db 1 1 1
9. Fésűs társasági öltöny sötétkék db - 1 -

10. Fésűsöltöny db 2 1 2
11. Fésűs csizmanadrág db 1 - 1
12. Fésűs szolgálati nadrág db 1 - 1
13. Nyári öltöny db 1 1 1
14. Nyári nadrág db 1 1 1
15. Egységes téli hadi (gyakorló) kabát és

bélés db 1 1 1
16. Hadi (gyakorló) nadrágbélés db 1 1 1
17. Hadi (gyakorló) nyári zubbony db 1 1 1
18. Hadi (gyakorló) nyári pantalló db 1 1 1
19. Ingblúz, hosszú ujjú db 1 2 1
20. Ingblúz, rövid ujjú db 1 2 1
21. Bőrkesztyű, téli pár 1 1 1
22. Bőrkesztyű, nyári pár 1 1 1
23. Fehér ing db 1 1 1
24. Színes ing, hosszú ujjú db 2 2 2
25. Színes ing, rövid ujjú db - 2 -
26. Színes ing, hadi gyakorló db 2 2 2
27. Téli ing és alsónadrág db 1 1 1
28. Atlétatrikó db 3 3 3
29. Rövid alsónadrág db 3 3 3
30. Nyakkendő db 2 2 2
31. Nyaksál db 1 1 1
32. Bokazokni pár 2 2 2
33. Téli gyakorlózokni pár 2 2 2
34. Nyári gyakorlózokni pár 2 2 2
35. Bokszcsizma pár 1 - 1
36. Félcipő pár 1 1 1
37. Félcipő, nyári pár 1 1 1
38. Gyakorlóbakancs pár 1 1 1
39. Derékszíj db 1 1 1
40. Térképtáska db 1 1 1

2
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1. 2. 3. 4. 5. 6.

41. Evőeszköz, tokkal klt 1 1 1
42. Sporttrikó db 1 1 1
43. Sportnadrág db 1 1 1
44. Sportzokni pár 1 1 1
45. Tréningruha db 1 1 1
46. Teniszcipő pár 1 1 1
47. Váll-lap tábornoki csillaggal pár 4 4 4
48. Nadrágszíj db - 1 -
49. Szövött kitüntetési szalagsáv klt 2 2 2
50. Málhazsák db 1 1 1
51. Rohamsisak db 1 1 1

Megjegyzés: Az egyenruházat:
- a BM Határőrség és a BM Kormányőrség tábornokainak keki 

(drapp)
- a rendőrség tábornokainak sötétkék, (az egyik rövid ujjú ingblúz 

fehér, míg a többi ingblúz és a színes ing világoskék, a hadi gyakorló
öltözet szürke),

- a tűzoltóság tábornokainak szürke színű.

3
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II.
Egyenruhás férfi alapellátási norma

A Határőrség egyenruhás hivatásos tisztjei, tiszthelyettesei, tisztesei
B Kormányőrség egyenruhás hivatásos tisztjei, tiszthelyettesei, tisztesei
C Rendőrség egyenruhás tisztjei
D Rendőrség egyenruhás tiszthelyettesei, tisztesei
E Tűzoltóság egyenruhás tisztjei
F Tűzoltóság egyenruhás tiszthelyettesei, tisztesei

Sor
szám

A CIKK Az alapellátás mennyisége

A B c D E F
megnevezés M. e.

részére

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. Fésűs tányérsapka, fonott zsinórral db 2 1 1 1 1 1
2. Tropikál tányérsapka, fonott zsinórral db - 1 - - - -
3. Fésűs szolgálati tányérsapka, fonott

zsinórral db - - 1 1 - -
4. Nyári szolgálati sapka, kék barett db - - 1 1 - -
5. Nyári szolgálati sapka, fehér barett db - - 1 1 - -
6. Téli szolgálati sapka, szőrmés, fonott

zsinórral db - - 1 1 - -
7. Fehér tányérsapka, fonott zsinórral db - - 1 1 - -
8. 65 M gyakorlósapka db 1 1 1 1 1 1
9. Műszőrmés télisapka db 1 1 1 1 - -

10. Szőrmés télisapka db 1 1 - - 1 1
11. Köpeny db 1 1 1 1 1 1
12. 3/4-es szolgálati kabát, műszőrme

béléssel, rendőr db - - 1 1 - -
13. 3/4-es szolgálati kabát, műszőrme

béléssel, tűzoltó db - - - - 1 1
14. Ballonkabát 4/4-es db 1 1 1 1 1 1
15. Esőkabát, keki db 1 - - - - -
16. Esőgallér, pvc-fólia db - - 1 1 1 1
17. Szolgálati dzseki, műszőrme béléssel,

rendőr db - - 1 1 - -
18. Nyári szolgálati dzseki db - - 1 1 - -
19. Fésűszubbony db 2 2 1 1 1 1
20. Fésűspantalló db 2 2 2 2 1 1
21. Fésűs csizmanadrág db 1 - - - - -
22. Téli szolgálati nadrág (sínadrág) db - - 1 1 - -
23. Tropikálzubbony db - 1 - - 1 1
24. Tropikálpantalló db 1 1 1 1 1 1
25. 82 M kabát db 1 1 - - - -
26. 82 M kabátbélés db 1 1 - - - -
27. Téli gyakorlózubbony, övvel db - - 1 1 1 1
28. Téli zubbonybélés db - - 1 1 1 1
29. Téli nadrágbélés db - - 1 1 1 1
30. 65 M gyakorlózubbony db 1 1 1 1 1 2
31. 65 M gyakorlónadrág db 1 1 1 1 1 2
32. Ingblúz rövid ujjú, színes db 1 1 1 1 1 1

4
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

33. Ingblúz hosszú ujjú, színes db 1 1 1 1 1 1
34. Ingblúz rövid ujjú, fehér (hosszított) db - - 1 1 - -
35. Ingblúz rövid ujjú, fehér (övpántos) db - - 1 1 1 -
36. Bőrkesztyű, gyapjúbélelt pár 1 1 1 1 1 1
37. Kötött kesztyű pár 1 1 1 1 1 1
38. Fehér ing hosszú ujjú, vállpánt nélküli db 1 1 - - - -
39. Fehér ing hosszú ujjú, vállpántos db - - 1 1 1 1
40. Fehér ing rövid ujjú, vállpántos db - - 1 1 1 1
41. Szürke ing hosszú ujjú, vállpántos db - - 2 2 1 1
42. Szürke ing rövid ujjú, vállpántos db - - 2 2 1 -
43. Ing hosszú ujjú, keki db 3 2 - - - -
44. Ing hosszú ujjú, gyakorló db 2 - - - 1 2
45. Téli ing db 2 1 1 1 1 1
46. Téli alsónadrág db 2 1 1 1 1 1
47. Tornatrikó db 3 - - - - -
48. Rövid alsónadrág db 3 - - - - -
49. Nyakkendő db 2 2 2 2 2 2
50. Nyaksál db 1 1 1 1 1 1
51. Kötött ujjas db - - - 1 - 1
52. Bokazokni pár 3 3 2 2 2 2
53. Téli pamutzokni pár 2 2 2 2 3 3
54. Nyári pamutzokni pár 2 2 2 2 3 3
55. Gyakorlócsizma pár - - - - - 2
56. 65 M gyakorlóbakancs pár 1 1 1 1 1 1
57. Bokszcsizma pár 1 - - - - -
58. Könnyített bakancs pár - - 1 1 - -
59. Félcipő normál, bőrtalpú pár 1 1 1 1 1 1
60. Félcipő nyári, bőrtalpú pár 1 1 1 1 1 1
61. Félcipő normál, PU talpú pár - - 1 1 - -
62. Bokacipő, műszőrme béléssel pár - 1 - - 1 -
63. Derékszíj vállszíjjal db 1 1 1 1 1 1
64. Nadrágszíj db - - 1 1 - -
65. Térképtáska db 1 - 1 - - -
66. Járőrtáska db - - - 1 - -
67. Málhazsák db 1 1 1 1 I 1
68. Evőeszközkészlet, tokkal db 1 - - - - -
69. Jelsíp db - - 1 - -
70. Jelsípzsinór db - - - 1 - -
71. Karjelzés, hímzett db - 4 - - - -
72. Tréningruha db 1 - - - - -
73. Sporttrikó db 1 - - - - -
74. Sportnadrág db 1 - - - - -
75. Sportzokni pár 1 - - - - -
76. Sportcipő pár 1 - - - - -
77. Váll-lap, vállszalag csillaggal pár 7 8 7 7 7 7
78. Rohamszíj, fekete db - - 1 1 - -
79. Rohamsisak db - - 1 1 - -
80. Tűzoltó gyakorlócipő pár 1

5
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Megjegyzés:
A normához

1. A fésűs csizmanadrág és a bokszcsizma csak a tábornoki beosztásban lévő ezrede
seknek adható ki.

2. A forgalmi ellenőrző pontokra beosztásra kerülőknek a normában felsorolt meny- 
nyiségeken felül
- 1 db fehér tányérsapkát,
- 1 db 3/4-es ballonkabátot, műszőrme béléssel,
- 2 db fehér, rövid ujjú ingblúzt és
- 1 db FEP szolgálati jelvényt
kell a szerv költségvetése terhére kiadni.

B normához

1. A normában felsorolt mennyiségekből csak a véglegesítéskor adhatók ki a követke
zők:
- 1 db műszőrmés téli sapka
- 1 db 65 M gyakorlósapka,
- 1 db fésűsöltöny,
- 1 db ingblúz, hosszú ujjú,
- 1 db fehér ing,
- 1 db nyakkendő,
 - 1 db karjelzés,

- 1 pár félcipő, nyári,
- 1 db 82 M kabát, béléssel,
- 1 db 65 M gyakorlózubbony,
- 1 db 65 M gyakorlónadrág,
- 1 pár kötött kesztyű
- 1 db téli ing és alsónadrág,
- 2 pár nyári gyakorlózokni,
- 2 pár téli gyakorlózokni,
- 1 pár 65 M gyakorlóbakancs,
- 1 db málhazsák.

C-D normához

1. A közlekedésrendészeti feladatokat ellátó állományt normán felül - egységfelszere
lésként - fehér vállszíjas derékszíjjal és fehér cérnakesztyűvel is el kell látni.

2. A Belügyminisztérium központi szervei, a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a 
BM Rendőri Ezred állományába tartozóknak kisalakú, a megyei rendőr-főkapi
tányságoknál szolgálatot teljesítők részére pedig - szolgálati beosztásuktól függően
- nagy- vagy kisalakú járőrtáskát kell kiadni.

E-F normához

1. A normákban szereplő mennyiségekből csak a véglegesítéskor adhatók ki - a 2. 
pontban írtak figyelembevételével - a következők:
- 1 db téli gyakorlózubbony, övvel,
- 1 db téli zubbonybélés,
- 1 db téli nadrágbélés,
- 1 db téli ing
- 1 db téli alsónadrág,
- 2 pár téli pamutzokni,

6
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- 2 pár nyári pamutzokni és
- 1 pár 65 M gyakorlóbakancs.

A fentieken túl:
a Az E normába soroltaknak:

- 1 db nyári sapka,
- 1 db fehér övpántos ingblúz és
- 1 pár szőrmebélelt bokacipő,

a hivatali jellegű szolgálatot ellátóknak további
- 1 db színes ing, gyakorló,

a készenléti szolgálatot ellátóknak további
- 1 pár nyári félcipő.

b Az F normába soroltaknak:
- 1 db nyári sapka,
- 1 db tropikálzubbony,
- 1 db tropikálpantalló,
- 1 pár gyakorlócsizma és
- 1 pár nyári félcipő,

a hivatali jellegű szolgálatot ellátóknak további
- 1 db 65 M gyakorlózubbony,
- 1 db 65 M gyakorlónadrág,
- 2 db színes ing, gyakorló,
- 1 pár gyakorlócsizma és
- 1 pár edzőcipő.

2. A hivatali jellegű szolgálatot ellátók (tűzmegelőzési, gazdasági stb.) részére - a 
közvetlen szolgálati elöljáró előzetes hozzájárulásával - a véglegesítés időpontjában 
az alábbiak adhatók ki:
a Az E normába soroltaknak:

az alapellátásként járó 1 db színes ing gyakorló helyett 1 db szürke ing hosszú 
ujjú, vállpántos.

b Az F normába soroltaknak:
az alapellátásként járó 1 db 65 M gyakorlózubbony, 1 db 65 M gyakorlónadrág, 
2 db színes ing, gyakorló, 2 pár gyakorlócsizma és 1 pár edzőcipő helyett 1 db 
szolg. dzseki, műszőrme béléssel, 1 db fehér rövid ujjú övpántos ingblúz és 1 
pár szőrmebélelt bokacipő.

3. A készenléti szolgálatot ellátó tisztek részére az alapellátásként járó 1 pár szőrme
bélelt bokacipő és 1 pár nyári félcipő helyett 1 pár gyakorlócsizma és 1 pár 
szolgálati cipő adható ki.

4. A normán belül szolgálati beosztás változása (pl.: készültségi beosztásból hivatali 
munkakörbe vagy megfordítva) esetén felmerülő alapellátás-kiegészítési igény csak 
az utánpótlási ruhapénz terhére látható el.

5. Az F normába sorolt készültségi szolgálatot ellátók az utánpótlási ruhapénz terhére
- megengedett öltözeti cikként - szolgálati dzseki, műszőrme béléssel, fehér rövid 
ujjú övpántos és szőrmebélelt bokacipőt szerezhetnek be.

7
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A-F normához

1. Az egyenruházat a BM határőrség és a kormányőrség állománya részére keki, a 
rendőrség állománya részére szürke-kék, míg a tűzoltóság állománya részére szürke 
színű.

2. Az alapellátásban vagy alapellátás-kiegészítésben részesülőknek konfekcionált ki
vitelben kiadott ruházathoz
- a testületi állományjelzést,
- a vállszalagok bevarrási, illetve zászlósok és tisztek esetében az átgombozási 
költséget kell biztosítani.

3. A tiszteknek arany, a tiszthelyetteseknek ezüst színű fonott sapkazsinórt kell 
kiadni.

8
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II/1. számú

Egyenruhás női alapellátási norma

A BM Határőrség tisztjei, tiszthelyettesei és tisztesei 
B BM Kormányőrség tisztjei, tiszthelyettesei és tisztesei
C Rendőrség tisztjei, tiszthelyettesei és tisztesei
D Tűzoltóság tisztjei, tiszthelyettesei és tisztesei

Sor-
szám

A cikk Az alapellátás mennyisége

megnevezése M. e. A B C D

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. Női kalap, keki db 1 1 - -
2. Kalap enciánkék, fonott zsinórral db - - 1 -
3. Kalap fehér, fonott zsinórral db - - 1 -
4. Kalap szürke, fonott zsinórral db - - - 1
5. Női téli sapka, keki db 1 1 - -
6. Női köznapi nyári sapka db 1 1 - -
7. Téli sapka, műszőrmés db 1 - 1 1
8. Női nyári gyakorlósapka db 1 - - -
9. Női köpeny béléssel db 1 1 - -

10. Fésűsköpeny szürke db - - - 1
11. Posztó télikabát, enciánkék db - - 1 -
12. Női ballonkabát, keki db 1 1 - -

13. Ballonkabát 4/4-es, enciánkék vagy 
szürke db - - 1 1

14. Ballonkabát 3/4-es bélelt enciánkék db - - 1 -
15. Női esőkabát, keki db 1 1 - -
16. Esőkabát pvc fólia db - - 1 1
17. Női zubbony szoknyával, keki db 1 1 - -
18. Női pantalló, keki db 1 1 - -
19. Fésűszubbony, szürke db - - - 2
20. Kosztümkabát, enciánkék db - - 1 -
21. Kosztümkabát, fehér db - - 1 -
22. Fésűsnadrág, szürke db - - - 1
23. Szövetnadrág, enciánkék db - - 2 -
24. Szoknya, szürke db - - - 1
25. Szoknya, enciánkék db - - 1 -
26. Jeszterzubbony, szürke db - - - 1
27. Jeszterszoknya, szürke db - - - 1
28. Hosszú ujjú ruha db 1 1 - -
29. Rövid ujjú ruha db 1 1 - -
30. Női hosszú ujjú ingblúz db 3 3 - -
31. Női selyemblúz db 2 2 - -
32. Blúz hosszú ujjú, fehér műszálas db - - 1 1
33. Blúz hosszú ujjú, fehér pamut db - - 1 1
34. Blúz rövid ujjú, fehér műszálas db - - 1 1
35. Blúz rövid ujjú, fehér pamut db - - 1 1
36. Pulóver, fehér db - - 2 2
37. 82. M. kabát és bélés db 1 - - -
38. 65. M. gyakorlóöltöny ölt. 1 - - -
39. Gyakorlóing db 1 - - -
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
40. Téli ing és alsónadrág db 1 - - -
41. Nyári gyakorlózokni pár 2 - - -
42. Téli gyakorlózokni pár 1 - - -
43. Női nyakszalag db 1 1 - -
44. Nyaksál, keki db 1 1 - -
45. Nyaksál, fehér db - - 1 1
46. Bőrkesztyű pár 1 - 1 1
47. Kötött kesztyű, fehér pár - - 2 -
48. Téli bőrkesztyű pár 1 1 - -
49. Gyakorlókesztyű pár 1 - - -
50. Sporttrikó db 1 - - -
51. Sportnadrág db 1 - - -
52. Melegítőruha db 1 - - -
53. Vállszíjas derékszíj db 1 - - 1
54. Derékszíj, rendőr db - - 1 -
55. Nadrágszíj db 1 - - -
56. Női cipő, barna pár 1 1 - -
57. Női mokaszin pár 1 1 - -
58. Női csizma pár 1 1 1 1
59. 65. M. gyakorlóbakancs pár 1 - -
60. Félcipő szolgálati, fekete pár - - 1 1
61. Félcipő nyári, fehér pár - - - 1
62. Félcipő ünnepi, fekete pár - - 1 1
63. Női bőröv db 1 1 - -
64. Női köznapi táska db 1 1 -  _
65. Női ünnepi táska db 1 1 - -
66. Táska, fekete db □ - 1 -
67. Térképtáska db 1 - -
68. Teniszcipő pár 1 - - -
69. Evőeszközkészlet klt. 1 - - -
70. Váll-lap, vállszalag csillaggal pár 6 4 4 2
71. Hímzett karjelzés db - 2 - -

Megjegyzés:

C normához:
A közlekedésrendészeti feladatokat ellátó állományt normán felül - egységfelszerelés
ként - fehér derékszíjjal is el kell látni.
D normához:

1. Az alapellátási normákban felsorolt mennyiségekből csak a véglegesítéskor adha
tók ki a következők:
- 1 db fésűszubbony,
- 1 db fésűsnadrág,
- 1 db pulóver,
- 1 pár félcipő, fekete ünnepi és
- 1 pár félcipő nyári, fehér.

2. Az állomány az utánpótlási ruhapénz terhére - megengedett öltözeti cikként - fehér 
és szürke színű, rövid ujjú övpántos ingblúzt is beszerezhet.
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A-D normához:

1. A csizmaviselés alól felmentettek részére csizma helyett szolgálati félcipőt kell 
kiadni.

2. Az alapellátásban vagy alapellátás-kiegészítésben részesülőknek a konfekcionált 
kivitelben kiadott ruházatokhoz
- a testületeknek megfelelő állományjelzést,
- vállszalagok bevarrási, illetve a zászlósok és tiszthelyettesek esetében átgombozá- 

si költséget, továbbá
- a vállszalagokhoz és váll-lapokhoz szükséges mennyiségű, méretű és színű rang

jelző csillagot
kell biztosítani.

3. A tiszteknek arany, a tiszthelyetteseknek és tiszteseknek ezüst színű kalapzsinórt 
kell biztosítani.
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III. számú
Vegyes ruhás férfi alapellátási norma

a Határőrség vegyes ruhás hivatásos tisztjei, tiszthelyettesei, tisztesei 
b Kormányőrség vegyes ruhás hivatásos tisztjei, tiszthelyettesei, tisztesei 
c Rendőrség vegyes ruhás tisztjei, tiszthelyettesei, tisztesei 
d Tűzoltóság vegyes ruhás tisztjei, tiszthelyettesei, tisztesei

Sor
szám

A cikk Az alapellátás mennyisége

megnevezése M. e.
A B c D

részére

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. Fésűs tányérsapka, fonott zsinórral db 1 1 1 1
2. 65 M gyakorlósapka db 1 1 1 1
3. Szőrmés télisapka db 1 1 1 1
4. Műszőrmés télisapka db 1 1 1 -
5. Köpeny db 1 1 1 1
6. Ballonkabát 4/4-es db - 1 1 1
7. Esőkabát db 1 - - -
8. Fésűszubbony db 1 1 1 1
9. Fésűspantalló db 1 1 1 1

10. 82 M kabát db 1 1 - -
11. 82 M kabátbélés db 1 1 - -
12. Téli gyakorlózubbony, övvel db - - 1 1
13. Téli zubbonybélés db - - 1 1
14. Téli nadrágbélés db - - 1 1
15. 65 M gyakorlózubbony db 1 1 1 1
16. 65 M gyakorlónadrág db 1 1 1 1
17. Ingblúz hosszú ujjú, színes db 1 1 1 1
18. Bőrkesztyű, gyapjúbélelt pár 1 1 1 1
19. Kötött kesztyű pár 1 1 1 1
20. Fehér ing db 1 1 1 1
21. Színes ing db 1 2 1 1
22. Színes ing, hadi-gyakorló db 1 - 1 1
23. Téli ing db 1 1 1 1
24. Téli alsónadrág db 1 1 1 1
25. Nyakkendő db 2 2 2 2
26. Nyaksál db 1 1 1 1
27. Bokazokni pár 2 2 2 2
28. Téli gyakorlózokni pár 2 2 2 2
29. Nyári gyakorlózokni pár 2 2 2 2
30. 65 M gyakorlóbakancs pár 1 1 1 1
31. Félcipő normál, bőrtalpú pár 1 1 1 1
32. Derékszíj vállszíjjal db 1 1 1 1
33. Karjelzés, hímzett db - 2 - -
34. Váll-lap, vállszalag csillaggal pár 6 6 6 6
35. Málhazsák db 1 1 1 1
36. Rohamsisak db - - 1 -
37. Polgári ruhapénz Ft 11 000,- 11 000,- 11 000,- 11 000,-
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Megjegyzés:

B normához

1. A normában szereplő mennyiségekből csak a véglegesítéskor adhatók ki a követke
ző cikkek:
- 1 db műszőrmés téli sapka,
- 1 db 65 M gyakorlósapka,
- 1 db 82 M kabát, béléssel,
- 1 db 65 M gyakorlózubbony,
- 1 db 65 M gyakorlónadrág,
- 1 pár kötött kesztyű,
- 1 db téli ing és alsónadrág,
- 2 pár téli gyakorlózokni,
- 2 pár nyári gyakorlózokni,
- 1 pár 65 M gyakorló bakancs és
- 1 db málhazsák.

D normához

1. Az állomány az utánpótlási ruhapénz terhére - megengedett öltözeti cikként - fehér 
és szürke színű, rövid ujjú, övpántos ingblúzt is beszerezhet.

A-B C-D normához

1. Az alapellátásban vagy alapellátás-kiegészítésben részesülőknek a konfekcionált 
kivitelben kiadott ruházatokhoz
- a testületnek megfelelő állományjelzést,
- a vállszalagok bevarrási, illetve a zászlósok és tisztesek esetében az átgombozási 

költséget
kell biztosítani.

2. A tiszteknek arany, a tiszthelyetteseknek és tiszteseknek ezüst színű fonott sapka
zsinórt kell kiadni.

13

ÁBTL - 4.2 - 10 - 21/23/1990 /77



III/l. számú
Vegyes ruhás női alapellátási norma

a BM Határőrség női tisztjei, tiszthelyettesi és tisztesei 
b BM Kormányőrség női tisztjei, tiszthelyettesei és tisztesei 
c Rendőrség női tisztjei, tiszthelyettesei és tisztesei 
d Tűzoltóság női tisztjei, tiszthelyettesei és tisztesei

Sor-
szám

A cikk Az alapellátás mennyisége

megnevezése M. e. A B c D

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. Női kalap, keki db 1 1 - -
2. Kalap enciánkék, fonott zsinórral db - - 1 -
3. Kalap szürke, fonott zsinórral db - - - 1
4. Női téli sapka, keki db 1 1 - -
5. Téli sapka, műszőrmés db 1 - 1 -
6. Női nyári gyakorlósapka db 1 - - -
7. Női köpeny béléssel db 1 1 - -
8. Fésűsköpeny, szürke db - - - 1
9. Posztó télikabát, enciánkék db - - 1 -

10. Női ballonkabát, keki db 1 1 - -
11. Ballonkabát 4/4-es, enciánkék 

vagy szürke
db 1 1

12. Női esőkabát, keki db 1 1 - -
13. Női zubbony szoknyával, keki db 1 1 - -
14. Női pantalló, keki db 1 1 • - -
15. Fésűszubbony, szürke db - - - 1
16. Kosztümkabát, enciánkék db - - 1
17. Fésűsnadrág, szürke db - - - 1
18. Szövetnadrág, enciánkék db - - 1 -
19. Szoknya, szürke db - - - 1
20. Szoknya, enciánkék db - - 1 -
21. Női selyemblúz db 1 1 - -
22. Blúz hosszú ujjú, fehér műszálas db - - 1 1
23. Blúz hosszú ujjú, fehér pamut db - - 1 -
24. Blúz rövid ujjú, fehér műszálas db - - 1 -
25. Blúz rövid ujjú, fehér pamut db - - 1 1
26. 82. M. kabát és bélés db 1 - - -
27. 65. M. gyakorlóöltöny ölt. 1 - -
28. Gyakorlóing db 1 - - -
29. Téli ing és alsónadrág db 1 - - -
30. Nyári gyakorlózokni pár 1 - - -
31. Téli gyakorlózokni pár 2 - - -
32. Nyaksál, keki db 1 1 - -
33. Nyaksál, fehér db - - 1 1
34. Téli bőrkesztyű pár 1 1 1 1
35. Gyakorlókesztyű pár 1 - - -
36. Vállszíjas derékszíj db 1 - - 1
37. Derékszíj rendőr db - - 1 -
38. Nadrágszíj db 1 - - -
39. Női cipő, barna pár 1 1 - -
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

40. Női csizma pár 1 1 1 1
41. 65. M. gyakorlóbakancs pár 1 - - -
42. Félcipő ünnepi, fekete pár - - 1 1
43. Női ünnepi táska db 1 1 - -
44. Térképtáska db 1 - - -
45. Evőeszközkészlet klt. 1 - - -
46. Váll-lap, vállszalag, csillaggal pár 5 3 3 2
47. Hímzett karjelzés db _ - 2 - -
48. Polgári ruhapénz Ft 11 000,- 11 000,- 11 000,- 11 000,-

Megjegyzés:

D normához:

1. Az állomány az utánpótlási ruhapénz terhére - megengedett öltözeti cikként - fehér 
és szürke színű, rövid ujjú övpántos ingblúzt is beszerezhet.

A-D normához:

1. A csizmaviselés alól felmentettek részére csizma helyett szolgálati félcipőt kell 
kiadni.

2. Az alapellátásban vagy alapellátás-kiegészítésben részesülőknek a konfekcionált 
kivitelben kiadott ruházatokhoz
- a testületeknek megfelelő állományjelzést,
- vállszalagok bevarrási, illetve a zászlósok és tiszthelyettesek esetében átgombozá- 

si költséget, továbbá
- a vállszalagokhoz és váll-lapokhoz szükséges mennyiségű, méretű és színű rang

jelző csillagot
kell biztosítani.

3. A tiszteknek arany, a tiszthelyetteseknek és tiszteseknek ezüst színű kalapzsinórt 
kell biztosítani.
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IV. számú
Polgári ruhás férfi alapellátási norma

A Tábornokok
B A határőrség és kormányőrség hivatásos tisztjei és tiszthelyettesei, tisztesei
C Rendőrség hivatásos tisztjei, tiszthelyettesei, tisztesei
D Tűzoltóság hivatásos tisztjei, tiszthelyettesei, tisztesei
E BM és az Állami Tűzoltóság alkalmazotti és kinevezett polgári állománya

Sor-
szám

A cikk Az alapellátás 
mennyisége

megnevezése M. e.
A B C D E

részére

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. Műszőrmés télisapka db - 1 1 1 -
2. 65 M gyakorlósapka db - 1 1 1 -
3. Szolgálati sapka db - - 1 - -
4. 82 M kabát db - 1 - - -
5. 82 M kabátbélés db - 1 - - -
6. Téli zubbony övvel db - - 1 1 -
7. Téli zubbonybélés db - - 1 1 -
8. Téli nadrágbélés db - - 1 1 -
9. 65 M gyakorlózubbony db - 1 1 1 -

10. 65 M gyakorlónadrág db - 1 1 1 -
11. Színes ing, pamut, vállszalagos db - 2 2 2 -
12. Téli ing db - 1 1 1 -
13. Téli alsónadrág db - 1 1 1 -
14. Kötött kesztyű pár - 1 1 1 -
15. Téli pamutzokni pár - 2 2 2 -
16. Nyári pamutzokni pár - 2 2 2 -
17. 65 M gyakorlóbakancs pár - 1 1 1 -
18. Derékszíj vállszíjjal db - 1 1 1 -
19. Rohamsisak db - - 1 1 -
20. Málhazsák db - 1 1 1. -
21. Váll-lap csillaggal pár - 2 2 2 -
22. Polgári ruhapénz Ft A mindenkori utánpót

lási ruhapénz összege

Megjegyzés:

1. Az alapellátási polgári ruhapénzt a szolgálati viszony kezdetekor egy évre előre kell 
kifizetni.
2. A B, D, normába soroltaknak a cikkek csak a véglegesítéskor adhatók ki.
3. A normában szereplő ruházatok használatbavétele csak a BM „M” és Szervezési 
Csoportfőnökség erre vonatkozó külön intézkedésének kiadásával egy időben enge
délyezhető.
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IV/1 számú
Polgári ruhás női alapellátási norma

A BM Határőrség tisztjei, tiszthelyettesei és tisztesei
B BM Kormányőrség tisztjei, tiszthelyettesei és tisztesei
C Rendőrség tisztjei, tiszthelyettesei és tisztesei
D Tűzoltóság tisztjei, tiszthelyettesei és tisztesei
E BM és az Állami Tűzoltóság alkalmazotti és kinevezett polgári állománya

Sor- 
szám

A cikk Az alapellátás 
mennyisége

megnevezése M. e.
A B C D E

részére
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Műszőrmés téli sapka db 1 - - - -
2. Női nyári gyakorlósapka db 1 - - - -
3. 82 M kabát és bélés db 1 - - - -
4. Gyakorlóöltöny ölt. 1 - - - -
5. Téli ing és alsónadrág db 1 - - - -
6. Gyakorlóing db 1 - - - -
7. Női gyakorlózokni pár 2 - - - -
8. Téli gyakorlózokni pár 1 - - - -
9. Gyakorlókesztyű pár 1 - - - -

10. Vállszíjas derékszíj db 1 - - - -
11. Nadrágszíj db 1 - - - -
12. Térképtáska db 1 - - - -
13. Női bakancs pár 1 - - - -
14. Váll-lap, csillaggal pár 2 - - - -

15. Polgári ruhapénz Ft A mindenkori utánpót
lási ruhapénz összege

Megjegyzés:

A-B normához: 1. Az alapellátási polgári ruhapénzt a szolgálati viszony kezdetekor 
egy évre előre kell kifizetni.
2. A normában szereplő ruházati cikkek csak külön elrendelésre 
viselhetők.
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V. számú NORMA
Évi utánpótlási ruhapénz

Sor
szám A norma jogcíme

Éves utánpótlási 
ruhapénz összege

Ft-ban

1. Tábornok 26 300,-

2. Határőrtiszt és tiszthelyettes 19 100,-

3. Kormányőrtiszt és tiszthelyettes 19 100,-

4. Rendőrtiszt és tiszthelyettes 19 100,-

5. Tűzoltótiszt és tiszthelyettes 19 100,-

6. Katonai főiskolás hallgató
A 24 300,-

B 20 000,-

7. Sorállomány
általános 19 200,-

FEP-en szolg. telj. 19 500,-

8. BM alkalmazotti és kinevezett polg. állománya 4 200,-

Megjegyzés:

A katonai főiskolák hallgatói közül

- az A norma a Magyar Néphadsereg katonai főiskoláin, míg
- a B norma a külföldi katonai főiskolákon 

kiképzésben részesülőkre vonatkozik.
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VI. számú
Alapellátási és utánpótlási norma

a BM Határőrség sorállománya (általános)
b BM Határőrség FEP-jein szolgálatot teljesítő sorállomány 
c Tartalékos tisztképzésben részesülő sorállomány

Sor- 
szám A cikk

Az alapellátás 
mennyisége

Az utánpótlás 
mennyisége

A B C A B C

megnevezése me. részére részére

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. 70 M. szövet tányérsapka db 1 1 2 1 1 0,50
2. Fehér tányérsapka HŐR db - 1 - - 0,50 -
3. 65 M. gyakorlósapka db 1 1 1 0,50 0,50 0,50
4. Szőrmés sapka, keki, 

fésűshuzattal
db 1 0,20

5. Műszőrmés téli sapka legs. db 1 1 1 0,33 0,33 0,33
6. Esőgallér - esőköpeny, keki db 1 1 1 0,33 0,33 0,33
7. Esőgallér, pvc-fólia db 1 1 1 0,50 0,50 0,50
8. 82 M. kimenőöltöny ölt. 1 2 1 0,25 1 0,25
9. 82 M. kabát és kabátbélés db 1 2 1 0,50 1 0.50

10. 65 M. kabát és kabátbélés db 1 1 1 0,25 0,50 0,25
11. Téli nadrágbélés db 1 1 1 0,10 0,10 0,10
12. 65 M. gyakorlózubbony db 2 2 2  1,50 1 1,50
13. 65 M. gyakorlónadrág db 3 2 3 2 1,5 2
14. 70 M. ingblúz rövid ujjú, fehér db - 5 - - 1 -
15. Bőrkesztyű, gyapjúbélelt pár - 1 - 0,33 -
16. Kötött kesztyű pár 2 1 2 1 1 1
17. Vízhatlan kesztyűhuzat, szolg. pár 1 1 1 0,33 0,33 0,33
18. 82 M. kimenőing db 2 3 2 1 1 1
19. Gyakorlóing db 4 4 4 2,50 2 2,50
20. Téli ing db 2 2 3 0,50 0,50 0,50
21. Hálóruhaöltöny ölt. 2 2 2 0,50 0,50 0,50
22. Tornatrikó db 4 4 4 2 2 2
23. Sporttrikó db 2 2 2 1 1 1
24. Rövid alsónadrág db 4 4 4 3 3 3
25. Téli alsónadrág db 2 2 3 0,50 0,50 0,50
26. Sportnadrág db 2 2 2 1 1 1
27. Nyári gyakorlózokni pár 6 9 7 3 3 3
28. Téli gyakorlózokni pár 5 5 5 3 3 3
29. Sportzokni pár 2 2 2 1 1 1
30. 70 M. kimenőnyakkendő db 1 2 1 0,25 0,25 0,25
31. Nyaksál db 1 1 1 0,33 0,33 0,33
32. Kötött ujjas db 1 1 1 0,33 0,33 0,33
33. Tréningruhaöltöny ölt 1 1 1 0,50 0,50 0,50
34. Törölköző db 6 6 6 3 3 3
35. Rövid szárú csizma legs. pár 1 1 - 0,50 0,50 -
36. 65 M. gyakorlóbakancs pár 1 1 2 0,50 0,50 0,50
37. Gumicsizma pár 1 - - 0,33 - -
38. Kimenőfélcipő gt. pár 1 2 1 0,50 0,50 0,50
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

39. Kimenőfélcipő, nyári gt. pár - 2 - - 0,50 -
40. Gumisaru pár 1 1 1 0,50 0,50 0,50
41. Sportcipő pár 1 1 1 0,50 0,50 1
42. Derékszíj, FEP-szolg. db - 1 - - 0,10 -
43. Derékszíj, legs. db 1 1 1 0,10 0,10 0,10
44. 82 M. deréköv db 1 2 1 0,10 0,10 0,10
45. Nadrágszíj db 1 1 1 0,20 0,20 0,20
46. Járőrtáska, nagyalakú db 0,50 0,50 0,50 0,10 0,10 0,10
47. 82 M. kimenőtáska db 1 1 1 0,50 0,50 0,50
48. Rohamsisak db 1 1 1 0,20 0,20 0,20
49. Málhazsák db 1 1 1 0,20 0,20 0,20
50. Bokacsatolószíj pár 2 1 - 0,50 0,50 -
51. Jelsíp db 0,10 1 0,10 0,10 0,10 0,10
52. Melldísz 82 M. ruhához db 1 2 1 0,50 0,50 0,50
53. Jelsípzsinór, szolgálati db 0,10 1 0,10 0,10 0,10 0,10
54. Szalvéta, pvc-fólia db 1 1 1 1 1 1
55. Álcaruha db 1 1 1 0,50 0,25 0,25
56. Hólepel db 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20
57. FEP jelvény db - 2 - - 0,50 -
58. HŐR fegyvernemi jelzés, 

nikkelezett
pár 2 3 2 - - -

59. Váll-lap HŐR-jelzéssel pár 3 4 - - - -
60. Váll-lap I. évfolyam, kimenő pár - - 2 - - -
61. Váll-lap I. évfolyam, szolgálati pár - - 2 - - -
62. Váll-lap II. évfolyam, kimenő pár - - - - - 2
63. Váll-lap II. évfolyam, szolgálati pár

•

2

Megjegyzés:

1. A vízhatlan kesztyűhuzat csak határőrizeti célra adható ki.

2. A teljes katonai szolgálati időből egy évet letöltött sorállományúaknak - leszerelés
kor - térítésmentesen tulajdonba adható:
- Esőgallér, pvc-fólia 1 db
- Bőrkesztyű gyapjúbélelt (csak a „B” forma

szerint ellátottaknak) 1 pár
- 82 M. kimenőing 1 db
- Tornatrikó 3 db
- Rövid alsónadrág 3 db
- Nyári gyakorlózokni 4 pár
- Téli gyakorlózokni 4 pár
- Sporttrikó 2 db
- Sportnadrág 2 db
- Sportzokni 2 pár
- Tréningruhaöltöny 1 ölt.
- Sportcipő 1 pár
- Kimenőfélcipő gt. 1 pár
- Kimenőfélcipő nyári gt. (B norma szerint
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ellátottak részére) 1 pár
- Gumisaru 1 pár
- 82 M. kimenőtáska 1 db

Szociális vagy egészségügyi okból a szolgálati idő első felében leszerelteknek a fenti 
cikkeket - egyéni elbírálás alapján - a parancsnokok tulajdonba adhatják.

VII. számú NORMA
Ruhakoptatási járulék

a saját polgári ruhában szolgálatot teljesítő sor- és tartalékos állományúak részére

Igényjogosultság alapja
Ruhakoptatási járulék 

összege (Ft)

évi napi
A BM Határőrség országos parancsnoka és a Tar-
talékos Tisztképző Iskola parancsnoka által meg-
határozott esetekben. 5475,- 15-

Megjegyzés:
A ruhakoptatási díj összegét utólag, minden év január 1-jén, illetve a töredék időre 
jutó hányadot a beosztás megszűnése esetén vagy leszereléskor kell egy összegben 
készpénzfizetési jegyzéken kifizetni.

21
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VIII. számú NORMA
a munka-, védőruházatra, védőeszközre, védő- és 

egységfelszerelésre, valamint a 
ruhakoptatási járulékra
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„A” NORMA
A hivatásos állományúak egyenruha- és speciális jellegű munkaruha-, valamint egyéni védőfelszerelés-ellátása

A
n
o
r 

m 
a
s
o
r
s 
z 
á 
m 
a

fej, szem, arc kéz test és láb

védelmét biztosító juttatások

jellege

A szolgálati beosztás
munkaruha egyéni védőfelszerelés

megnevezése
megnevezése mennyiségi 

egysége
alapellátás 
mennyisége

viselési 
ideje 

évben 
(1 db v. pár)

alapellátás 
mennyisége

eszmei terve
zési alapul 
szolgáló vi
selési ideje 

évben
(1 db v. pár)

Ruhakopta
tási járulék

(Ft)

1. Álló őrszem, objektumőr, for- 
galomirányitó, magasfigyelő
ben szolgálatot teljesítő

Kétrészes őrruha db 1 4
- - Halinacsizma v. őr

botos
pár - - 1 4 -

2. Bűnügyi-technikai vezető (me
gyei szervnél bűnügyi alosztály 
vezető)

Törülköző - db - 6 1 - -
- Fóliakesztyű - pár - 8 szükség sz. - -
- - Esőköpeny db - 1 4 - -

- - Munkaköpeny db - 1 2 - -
- - Kétrészes őrruha db - 1 4 - -
- - Gumicsizma pár - 1 3 - -

3. Bűnügyi technikus és segéd
technikus rendőrkapitánysá
goknál

Törülköző db - 3 2
- Gumikesztyű pár - - 2 1 -

Fóliakesztyű - - pár - 8 szükség sz. - -
- - Esőköpeny db - - 1 4 -
- - Munkaruha db - - 2 2 -
- - Munkaköpeny db - - 3 2 -
- - Kétrészes őrruha db - - 1 4 -
- - Munkakötény, pvc db - - 1 1

Védőszemüveg - - db - - 1 4 -
Színes szemüveg - - db - - 1 4 -

- - Gumicsizma pár - 1 3 -
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24 A
n
o 
r 
m 
a
s
o 
r 
s 
z 
á 
m 
a

fej, szem, arc [kéz test és láb

védelmét biztosító juttatások

jellege

munkaruha egyéni védőfelszerelés
A szolgálati beosztás 

megnevezése
megnevezése mennyiségi 

egysége viselési 
ideje 

évben 
(1 db v. pár)

alapellátás 
mennyisége

eszmei terve
zési alapul 
szolgáló vi
selési ideje 

évben
(1 db v. pár)

Ruhakopta
tási járulék

(Ft)
alapellátás 
mennyisége

4. BRFK Közlekedésrendészet, 
forgalomirányítási o. motoros 
szolgálatot ellátó, valamint az 
útellenőrző parancsnokság és a 
közúti közlekedést ellenőrző 
motorkerékpáros alegységek 
motoros szolgálatot ellátó sze
mélyi állománya

Speciális bukósisak, 
arcvédővel - - db - - 1 6 -
Szövetsapka - - db - - 1 3 -

Speciális nyári bőr
kesztyű (fehér)- - pár - - 1 1 -
Speciális téli bőr
kesztyű (fehér)- - pár - - 1 1 -

-
Speciális nyári bőr
kesztyű (kék) - pár - - 1 1 -

Speciális téli bőr
kesztyű (kék)- - pár - - 1 1 -

- Fóliakesztyű - pár - - 8 szükség sz. -
Speciális kétrészes 
bőrruha (kék) db 1 5
Speciális egyrészes 
nyári ruha (kék) db 2 4

- - Motoros trikó db - - 2 0,5 -
- - Speciális csizma pár - - 1 1 -

5. Motorkerékpár-vezető
A közbiztonsági szolgálatot 
motorkerékpárral ellátó járő
rök és körzeti megbízottak

Bukósisak arcvédő-
vel(3) db 1 6
Szövetsapka - - db - 1 3

Speciális kétrészes 
nyári ruha (kék)- db - 1 3
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A
n
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r 
m 
a
s
o 
r 
s 
z 
á 
m 
a

fej, szem, arc | kéz test és láb

védelmét biztosító juttatások

jellege

A szolgálati beosztás
munkaruha egyéni védőfelszerelés

megnevezése .
megnevezése mennyiségi 

egysége
alapellátás 
mennyisége

viselési 
ideje 

évben 
(1 db v. pár)

alapellátás 
mennyisége

eszmei terve
zési alapul 
szolgáló vi
selési ideje 

évben
(1 db v. pár)

Ruhakopta- 
tási járulék 

(Ft)

Műbőr kabát db 1 5
- - Műbőr nadrág db - - 1 5 -

- Munkaruha db - - 1 2 -
- - Speciális csizma pár - - 1 3 -

-
Speciális nyári bőr
kesztyű (kék) - pár - - 1 3 -

- Fóliakesztyű pár - - 8 szükség sz. -

6. Gépkocsivezető, járőrgépko- 
csi-vezető, hivatásos állomá
nyú
(Nem fűthető gépkocsihoz, va
lamint tartósan szabadban va
ló várakozással járó szolgálati 
helyekre biztosítható)

- Kétrészes őrruha db - 1 4
Munkaruha v.
munkaköpeny db 1 2

7. Hajó- és motorcsónak-vezető, 
hajógépész, műszaki tiszt, vala
mint járőr és kárelhárítási szol
gálatot ellátó állomány részére

- -
Munkaruha v. ove
rall db 1 1,5 - - -
Vízirendészeti védő
kabát
Vízirendészeti védő
nadrág

db - - 1 4 -

db - - 1 4 -
- Szőrmés bőrkesztyű - pár - - 1 4 -

Napszemüveg - - db - - 1 4 -
Hallásvédőeszköz

•
db 1 4
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A
n
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m 
a
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o
r
s 
z 
á 
m 
a

fej, szem, arc kéz • test és láb

védelmét biztosító juttatások

jellege

munkaruha egyéni védőfelszerelés
A szolgálati beosztás 

megnevezése
megnevezése mennyiségi 

egysége
alapellátás 
mennyisége

viselési 
ideje 

évben 
(1 db v. pár)

alapellátás 
mennyisége

eszmei terve
zési alapul 
szolgáló vi
selési ideje 

évben
(1 db v. pár)

Ruhakopta- 
tási járulék 

(Ft)

- - Gumicsizma
Sav- és olajálló ba
kancs

pár

pár
1 4

1 4

8. Fogdaőri szolgálatot ellátó ál
lomány - -

65. M gyakorlózub
bony db 1 2 - - -

- -
65. M. gyakorló
nadrág db 1 2 - - -

- Fóliakesztyű - pár - 8 szükség sz. -
9. BM Rendőri Ezred akcióalegy

ségeibe beosztottak
Sapka barett, terep
tarka - - db - - 1 2 -

Speciális szolg. ka
bát béléssel, terep
tarka db 1 2
Speciális szolg. nad
rág tereptarka db 1 2

- - Hordheveder db 1 2
87. M ejtőernyős 
zubbony db 1 2
87. M ejtőernyős 
pantalló db 1 2
87. M ejtőernyős 
zubbony béléssel db 1 2
65. M bakancs pár 1 2
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A
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r 

m 
a
s
o
r
s 
z 
á 
m 
a

fej, szem, arc kéz test és láb

védelmét biztosító juttatások

jellege

munkaruha egyéni védőfelszerelés
A szolgálati beosztás 

megnevezése
megnevezése mennyiségi 

egysége
alapellátás 
mennyisége

viselési 
ideje 

évben 
(1 db v. pár)

alapellátás 
mennyisége

eszmei terve
zési alapul 
szolgáló vi
selési ideje 

évben
(1 db v. pár)

Ruhakopta
tási járulék

(Ft)

10. Ittas egyének kijózanítóállo
másra szállítását végzők

Fóliakesztyű pár - 8 szükség sz. -

- -
65. M téli zubbony 
béléssel db - - 2 2 -

- -
65. M gyakorlózub
bony db - - 2 2 -

- -
65. M gyakorló
nadrág db - - 2 2 -

11.
Közlekedésrendészeti szolgála
tot ellátó
a) általában

Derékszíj, vállszíj
jal, fényvisszaverő db 1 4

Sapkaszalag, fény
visszaverő db 1 4

Közlekedési kézelő, 
fényvisszaverő rá
téttel pár 1 2

b) forgalomirányító rendőr - - Fehér esőköpeny(2)
Derékszíj, vállszíjjal

db - - 1 4 -

- - fényvisszaverő db - - 1 4
Fehér sapkahuzat - - db - - 1 1 -
Sapkaszalag f.- db 1 4visszaverő

Közlekedési kézelő, 
f.-visszaverő rátét-

- tel - pár - - 1 2 -
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n
o 
r 
m 
a

s
o 
r 
s 
z 
á 
m 
a

fej, szem, arc kéz test és láb

védelmét biztosító juttatások

jellege

A szolgálati beosztás 
megnevezése

munkaruha egyéni védőfelszerelés

megnevezése mennyiségi 
egysége

alapellátás 
mennyisége

viselési 
ideje 

évben 
(1 db v. pár)

alapellátás 
mennyisége

eszmei terve
zési alapul 
szolgáló vi
selési ideje 

évben
(1 db v. pár)

Ruhakopta
tási járulék 

(Ft)

12. Lovas szolgálatot teljesítő álló- Nyári zubbony
mány olívzöld

Lovaglónadrág
db 1 2

- - bőrfolttal olívzöld db 2 2 - - -
- - Fésűs csizmanadrág db 1 1 - - -
- - Vattamellény db 1 3 - - -
- - Lovaglócsizma pár 1 2 - - -

13. Művelődési házi kapuügyelete
se (egyenruha viselésére jogo
sult nyugállományú, szerződé
ses)

Fésűs tányérsapka 
szereléssel 1800(3)- db 1 2 - -

Fésűsöltöny, v. sza
laggal ölt. 1 3

- - Jeszterpantalló db 1 3 - - -
- - Ingblúz váll-lappal db 1 3 - - -
- - Fehér ing db 2 1 - - -
- - Nyakkendő db 1 3 - - -
- - Félcipő pár 1 2 - - -

14. ORFK Légirendészeti P.-ság 
parancsnoka (amennyiben he
likoptervezető)

- Hajózóóra db - - 1 10
Hajózósisak - - db - - 1 5 -

Napszemüveg - - db - - 1 2 -

Légi rendészeti - Nyári bőrkesztyű - pár 1 2 - - -
- kiemelt főelőadó - Téli bőrkesztyű - pár 1 3 - - -
- főelőadó - Fóliakesztyű pár - 4 szükség sz.
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A
n
o 
r 
m 
a
s
o
r
s
z 
á 
m 
a

fej, szem, arc kéz test és láb

védelmét biztosító juttatások

jellege

munkaruha egyéni védőfelszerelés
A szolgálati beosztás 

megnevezése
megnevezése mennyiségi 

egysége
alapellátás 
mennyisége

viselési 
ideje 

évben 
(1 db v. pár)

alapellátás 
mennyisége

eszmei terve
zési alapul 
szolgáló vi
selési ideje 

évben
(1 db v. pár)

Ruhakopta- 
tási járulék 

(Ft)

anyagi csoportvezető
(amennyiben szolgálati felada
tai indokolják)

- - Téli bőrdzseki,
szőrmebéléssel db 1 6

- - Téli nadrág, nomex db - - 1 2 -

helikoptervezető
Nyári hajózónad
rág, nomex db 2 1
Nyári hajózózub
bony, db 1 1
Pamuting, h. ujjú, 
sötétkék db 2 1
Pamuting, r. ujjú, 
sötétkék db 2 1

- - Nyári félcipő pár 1 2 - - -

- -
Téli húzózáras, szá
ras cipő pár 1 2 - - -

15. Repülőgép- (helikopter-) szere
lő,

Hajózósisak
Téli sapka, nomex 
szőrmés

-
- db 

db - -
1
1

5
2 -

Repülő műszaki osztály veze
tő,

Nyári sapka, nomex - - db - - 1 2 -
Napszemüveg - - db - - 1 2 -

Repülő-főtechnikus - Téli kesztyű - pár 1 2 - - -
Kétrészes nyári,
szerelőruha, nomex db 2 1 -
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30

A
n
o 
r 
m
a
s
o
r 
s 
z 
á 
m
a

fej, szem, arc kéz test és láb

biztosító juttatások

jellege

védelmét

A szolgálati beosztás 
megnevezése

munkaruha egyéni védőfelszerelés

megnevezése mennyiségi 
egysége

alapellátás 
mennyisége

viselési 
ideje 

évben 
(1 db v. pár)

alapellátás 
mennyisége

eszmei terve
zési alapul 
szolgáló vi
selési ideje 

évben
(1 db v. pár)

Ruhakopta- 
tási járulék

(Ft)

- -
Kétrészes téli, szere
lőruha, nomex db - - 2 2 -

- - Téli ing lanzig db - - 2 1 -

—
Ing trikó, r. ujjú, 
lanzig db 2 1

- - Téli alsó, lanzig db - - 2 1 -
Rendfokozati és be
osztási jelzés db 4 5
Téli húzózáras, szá
ras, cipő pár 1 2

- - Nyári félcipő pár 1 1 - - -

16. a) Nyomozókutya-vezetők Gumikesztyű - pár 2 1
- Fóliakesztyű - pár - - 6 szükség sz. -

- -
Munkaruha v.
munkaköpeny db 2 2 - - -

- - Védőöltöny
Munkakötény (szí-

db 1 1

- - nes) db - - 2 1 -
- Munkakötény, pvc db - 1 1 -

- - Gumicsizma pár - - 1 2 -
- Törülköző - db - - 6 1 -

b) Járőrkutya-vezetők - - Munkaruha db 1 2 - - -
- - Védőöltöny db 1 2 - - -
- - Gumicsizma pár - - 1 3 -

Megjegyzés:

1. Csak a személyi állománytáblázatban rendszeresített
forgalomirányítók részére adható ki! ÁBTL - 4.2 - 10 - 21/23/1990 /94

2. Az. ülések számától függően kell kiadni!

3. Két év szolgálat (szerződés) letöltése után, évente - 
utólag - fizethető!

4. Egyenruhás normatípusba soroltaknak nem adható ki!



„B” NORMA
A hivatásos állományúak egyenruha jellegű ruházati egységkészlet 

ellátására

A
n
o 
r 
m 
a

s
o
r
s 
z 
á 
m 
a

fej, szem, arc kéz test és láb

védelmét biztosító juttatások

jellege

munkaruha egyéni védőfelszerelés
A szolgálati beosztás 

megnevezése
megnevezése mennyiségi 

egysége
alapellátás 
mennyisége

viselési 
ideje 

évben 
(1 db v. pár)

alapellátás 
mennyisége

eszmei terve
zési alapul 
szolgáló vi
selési ideje 

évben
(1 db v. pár)

Ruhakopta
tási járulék

(Ft)

1. BRFK központi ügyelet Kétrészes őrruha db 10 2

2.
Fényvisszaverő védőfelszerelés Derékszíj vállszíjjal db 3 5
a) Határőrkerületek (és ezred) 
közlekedési baleset vizsgálói 
részére

Sapkaszalag - - db - - 3 5 -
Közlekedési kézelő - pár - 3 2 -

b) Rendőr
- Körzeti megbízott Derékszíj vállszíjjal db 1 4
- URH és közrendvédelmi Sapkaszalag - - db - - 1 1 -

szolgálatot ellátók 
részére
(A létszám 33%-ára személyen
ként)

Közlekedési kézelő pár 1 2



32 A
n
o 
r 
m 
a

s
o
r
s 
z 
á 
m 
a

fej, szem, arc kéz test és láb

védelmét biztosító juttatások

jellege

munkaruha egyéni védőfelszerelés
A szolgálati beosztás 

megnevezése
megnevezése mennyiségi 

egysége
alapellátás 
mennyisége

viselési 
ideje 

évben 
(1 db v. pár)

alapellátás 
mennyisége

eszmei terve
zési alapul 
szolgáló vi
selési ideje 

évben
(1 db v. pár)

Ruhakopta
tási járulék 

(Ft)

3. BM Rendőri ezred 
tűzszerész alegység

Motoros sapka (Pi- 
lotka) - - db - - 36 2 -

Tűzszerész ruha no
mex, kétrészes db 36 2

- -
Téli ing, lanzig, 
hosszú ujjú 
Ingtrikó, lanzig, rö
vid ujjú

db

db

- - 36

36

2

2

-

- - Téli alsó, lanzig db - - 36 2 -
Tűzszerész téli ru
ha, nomex (kétré
szes) db 10 1

- -
Antisztatikus védő
cipő pár - - 1 2 -

4. ORFK bűnügyi technikai 
osztály Téli sapka db 10 4

- - Kétrészes őrruha db - - 10 6 -
- Fóliakesztyű - pár - - 8 szükség sz. -

5. Rádió adó-vevő kezelő mozgós 
egységek - - Kétrészes őrruha db - - 2 6 -
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m 
a

fej, szem, arc kéz test és láb
védelmét biztosító juttatások

jellege

A szolgálati beosztás 
megnevezése

munkaruha egyéni védőfelszerelés

megnevezése mennyiségi 
egysége

alapellátás 
mennyisége

viselési 
ideje 

évben 
(1 db v. pár)

alapellátás 
mennyisége

eszmei terve
zési alapul 
szolgáló vi
selési ideje 

évben
(1 db v. pár)

Ruhakopta
tási járulék 

(Ft)

6. Rendőrök

(egyenruhás normába sorolt 
tiszthelyettesek) részére
(a létszám 33%-ra személyen
ként)

- Fóliakesztyű

Esőgallér vagy eső
köpeny db

pár - -

1

4

4

szükség sz. -

7. Távolsági futárok
a) Budapesten
b) megyei rfk-nál

- Kétrészes őrruha
Kétrészes őrruha

db 
db

- 12
2

0,5
3

-

8. Tűzoltóság kapuőrei 
(fűtetlen szolgálati helyen) - - Kétrészes őrruha db - - 10 6 -

9. megyei rfk-k akcióalegységei 
részére - - Álcaruha (egységes) db - - 15 3 -
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„C” NORMA
A BM alkalmazotti, kinevezett és szerződéses 

polgári állománya ruhakoptatási 
járuléka

A norma 
sorszáma

A munkakör 
megnevezése

A járandóság 
összege (Ft)

1. Gépkocsivezető
2. Hivatalsegéd, 

kézbesítő
3. Kapus, portás Egységesen:

(valamennyi BM-szervnél) 2000,-
4. Objektumőr
5. Takarítónő
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IX. számú
Alapellátási norma

a Magyar Néphadsereg katonai főiskoláinak hallgatói 
b Külföldi katonai főiskolák hallgatói

Sor
szám

A cikk Az alapellátás mennyisége

megnevezése M. e.
A B

részére

1. 2. 3. 4. 5.

1. Tányérsapka db 1 2
2. Szőrmés téli sapka db 1 1
3. Műszőrmés téli sapka db 1 1
4. Rohamsisak db 1 -
5. Köpeny db 1 1
6. Ballonkabát 4/4-es db 1 1
7. Gyakorlókabát db 1 1
8. Gyakorlókabát-bélés db 1 1
9. Esőkabát db - 1

10. Esőgallér-sátorlap db 1 1
11. Fésűsöltöny ölt. 2
12. Ingblúz, hosszú ujjú db 1 2
13. Nyári pantalló db 1 1
14. Gyakorlózubbony db 1 2
15. Gyakorlónadrág db 1 2
16. Nadrágbélés db 1 1
17. Fehér ing db 1 1
18. Zöld ing db 3 3
19. Gyakorlóing db 3 3
20. Téli ing db 2 2
21. Téli alsónadrág db 2 2
22. Atlétatrikó db 3 6
23. Rövid alsónadrág db 3 6
24. Sporttrikó db 2 2
25. Sportnadrág db 2 2
26. Melegítőruha db 1 1
27. Pizsama db - 3
28. Nyári gyakorlózokni pár 3 3
29. Téli gyakorlózokni pár 2 3
30. Bokazokni pár 2 3
31. Sportzokni pár 2 2
32. Pulóver db - 1
33. Nyakkendő db 1 2
34. Nyaksál db 1 1
35. Bőrkesztyű pár 1 1
36. Téli bőrkesztyű pár 1 1
37. Kötött kesztyű pár 1 1
38. Boksz félcipő, bőrtalpú pár 1 1
39. Boksz félcipő, PU talpú pár 1 1
40. Bokszcipő műszőrme béléssel pár - 1
41. Bakancs pár 1 1

35
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1. 2. 3. 4. 5.

42. Teniszcipő pár 1 1
43. Papucs pár - 1
44. Evőcsésze klt. 1 -
45. Kulacs db 1 -
46. Evőeszköz klt. 1 1
47. Vállszíjas derékszíj db 1 1
48. Nadrágszíj db 1 1
49. Málhazsák db 1 1
50. Térképtáska db 1 1
51. Sporttáska db 1 1
52. Bőrönd db 1 -
53. Utazóbőrönd db - 2
54. Aktatáska db - 1
55. Törölköző db 2 8
56. Váll-lap pár 5 6
57. Neszesszer db - 1
58. Lábbeli karbantartó klt. klt. 1 1

Szedte és nyomta az Alföldi Nyomda 
Felelős vezető: Szabó Viktor vezérigazgató 

Munkaszám: 2250.66-19-1 
Készült Debrecenben, 1990-ben
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I.

Mutatószám-kimutatás

a sorállományú csapatgazdálkodás körébe tartozó ruházati és felszerelési cikkekről, 
valamint az egy főre felszámítható minimális és maximális készletekről

A cikk Minimális Maximális Megjegyzéskészlet készlet

megnevezése me. A B A B

Felsőruházati cikkek: 1. Az A készlet a BM HŐR és 
a BM Tartalékos Tisztképző

70 M szövet tányérsapka db 1,25 2,25 1,50 2,50 Iskola rendszeresített sor- és
Fehér tányérsapka HŐR db - 1,15 - 1,50 újonclétszámára, míg a
65 M gyakorlósapka db 2,0 - 2,30 - B készlet a FEP-beosztottak-
Szőrmés sapka keki fés.-huzat db - 1,15 - 1,50 ra számítható fel. A B készlet
Műszőrmés télisapka kap. db 1,5 - 2,0 - költségeit az A készlet költ-
Esőgallér, keki db 1,10 - 1,50 - ségkeretein belül kell biztosi-
Esőköpeny, keki db - 1,10 - 1,50 tani.
Esőgallér, pvc-fólia db 1,05 - 1,10 -
82 M kimenőöltöny ölt. 1,15 2,15 1,50 2,50 2. A rohamsisakot a rendszere-
65 M kabát db 2,15 1,5 2,50 1,75 sített ht., sor- és újonclét-
82 M kabát db 1,10 2,75 1,5 3,35 számra lehet felszámítani.
65 M kabátbélés db 1,10 1,10 1,5 1,15
82 M kabátbélés db 1,05 2,05 1,15 2,15 3. A többi ruházatnál a rend-
Téli nadrágbélés db 1,10 - 1,30 - szeresített sor- és újonclét-
65 M gyakorlózubbony db 3,00 - 5,00 - számot kell számításba ven-
65 M gyakorlónadrág db 3,50 - 5,50 - ni.
82 M kimenőing db 2,20 4,20 2,40 4,40
70 M ingblúz r. ujjú, színes db - - - - 4. Rövid szárú csizma helyett a
70 M ingblúz r. ujjú, fehér db - 5,30 - 7,00 BM HŐR Országos Pa-
Bőrkesztyű, gyapjúbélelt pár - 1,10 - 1,40 rancsnokság engedélyével 65
Kötött kesztyű pár 2,15 - 3,00 - M. vulkanizált talpú lábbeli
Vízhatlan kesztyű szolg. pár 1,15 - 1,50 is felszámítható.

Fehérneműk: 5. A BM Tartalékos Tisztképző
Gyakorlóing db 5,00 - 6,50 - Iskola sorozott állománya
Téli ing db 3,15 3,80 - részére a rövid szárú csizma
Hálóruhaöltöny db 3,10 - 3,50 - helyett is 65 M. gyakorlóba-
Tornatrikó db 5,00 6,50 kancsot, továbbá az évfo-
Sporttrikó (piros szegővel) db 2,10 - 2,50 - lyamnak megfelelő rendfo-
Rövid alsónadrág db 5,00 - 6,50 - kozati jelzést kell biztosítani.
Téli alsónadrág db 4,15 - 5,30 -
Sportnadrág db 2,10 - 2,50 - 6. A készletadatok magukba
Téli gyakorlózokni pár 6,00 - 10,00 - foglalják a riadókészletet, a
Nyári gyakorlózokni pár 9,15 12,15 14,00 17,00 cserekészletet és a mosatási
Sportzokni pár 2,10 - 2,50 - forgókészletet is.
70 M kimenőnyakkendő db 1,05 2,05 1,25 2,25
Nyaksál db 1,05 - 1,25 -
Kötött ujjas db 1,15 1,30 -
Tréningruhaöltöny ölt. 1,10 - 1,25 -
Törölköző db 6,00 10,00

2
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Lábbelik:

Rövid szárú csizma legs. pár 1,25 2,00
65 M gyakorlóbakancs pár 1,25 - 2,00 -
Kimenőfélcipő gt. pár 1,25 2,25 2,00 2,50
Kimenőfélcipő, nyári gt. pár - 1,25 - 2,00
Gumicsizma pár 1,25 - 2,00 -
Gumisaru pár 1,25 - 2,00 -
Sportcipő pár 1,25 -■ 2,00 -

Felszerelési cikkek:

Derékszíj FEP-szolg. db 1,10 - 1,20
Derékszíj legs. db 1,10 - 1,20 -
Nadrágszíj db 1,10 - 1,20 -
82 M deréköv db 1,10 2,10 1,20 2,20
Járőrtáska, nagyalakú db 0,60 - 0,70 -
82 M kimenőtáska db 1,05 - 1,10 -
Rohamsisak db 1,05 - 1,10 -
Málhazsák db 1,10 - 1,30 -
Bokacsatoló szíj pár 1,25 - 1,50 -
Jelsíp db 0,10 1,10 0,15 1,20
Melldísz 82 M ruhához db 1,10 2,10 1,30 2,30
Jelsípzsinór, szolg. db 0,10 1,10 0,15 1,20
Álcaruha db 1,15 - 1,50 -
Hólepel db 0,65 - 0,90 -
FEP szolg. jelvény db - 2,10 - 2,50
Váll-lap HŐR-jelzéssel db 2,10 4,10 2,30 4,30
Váll-lap és vállzsinór parancs

noki beosztású tiszteseknek
db 2,20 - 2,50 -

Gyapjú fejvédő db 1,10 1,15

3
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II.
Kimutatás

a sorállományú alapfelszerelésbe tartozó ruházati és felszerelési cikkekről

Sorszám
Az alapfelszerelésbe tartozó cikkek

megnevezése me. mennyisége

1. 2. 3. 4.

Felsőruházat
1. 70 M. szövet tányérsapka db 1
2. 82 M. kabát db 1
3. 82 M. kabátbélés db 1
4. 82 M. kimenőöltöny ölt. 1
5. 82 M. kimenőing db 1
6. Legs. kesztyű, ötujjas

Fehérnemű
pár 1

7. Tornatrikó db 3
8. Rövid alsónadrág db 3
9. Kreppnylon bokazokni pár -

10. Nyári pamutzokni pár 4
11. Téli pamutzokni pár 4
12. 70 M. kimenőnyakkendő

Lábbeli
db 1

13. Kimenő félcipő gt. pár 1
14. Sportcipő pár 1
15. Gumisaru pár 1

Személyi felszerelések
16. Málhazsák db 1
17. 82 M. kimenőtáska db 1
18. 82 M. deréköv db 1
19. Váll-lap HŐR-jelzéssel* pár 2
20. Melldísz db 1
21. Fegyvernemi jelvény, HŐR pár 1
22. Esőgallér, pvc db 1
23. Evőeszközkészlet klt. -

Sportruházati cikkek
24. Sporttrikó db 2
25. Sportnadrág db 2
26. Sportzokni pár 2
27. Tréningruhaöltöny ölt. 1

Megjegyzés: 1. A *-gal jelölt cikk helyett a BM Tartalékos Tisztképző Iskola állomá
nya részére az évfolyamnak, a BM Határőrség sorállományú tiszthe
lyettesei és zászlósai részére pedig a rendfokozatnak megfelelő váll- 
lapot kell kiadni.

2. A BM Tartalékos Tisztképző Iskola hallgatói részére arany színű 
sapkarózsát és zubbonygombot, valamint sárga színű sapkazsinórt, 
a BM Határőrség sorállományú zászlósai részére arany színű sapka
rózsát, sapkazsinórt és zubbonygombot kell kiadni.

4
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III.

Kimutatás

a rendszeresített ruházati termékek viselési idejéről

Sor
szám A cikk megnevezése Viselési idő

1 db vagy pár/év

1. 2. 3.

Férfi ruházati cikkek:

1. Fésűs tányérsapka fonott zsinórral 3
2. Tropikál tányérsapka fonott zsinórral 3
3. Fésűs tányérsapka szolgálati fonott zsinórral 2
4. Nyári szolgálati sapka, kék barett 2
5. Nyári szolgálati sapka, fehér barett 1
6. Nyári szolgálati sapka tűzoltó, szürke, barett 1
7. Téli szolgálati sapka szőrmés, fonott zsinórral 2
8. Szolgálati sapka, fonott zsinórral 2
9. 65 M gyakorlósapka 3

10. Műszőrmés téli sapka 3
11. Szőrmés téli sapka 5
12. Köpeny 5
13. 3/4-es szolgálati kabát műszőrme béléssel 3
14. Ballonkabát 3/4-es műszőrme béléssel 3
15. Ballonkabát 4/4-es 4
16. Esőkabát, keki 2
17. Esőgallér, pvc-fólia 1
18. Szolgálati dzseki, műszőrme béléssel 2
19. Nyári szolgálati dzseki 2
20. Fésűszubbony 4
21. Fésűspantalló 2
22. Fésűs csizmanadrág 2
23. Téli szolgálati nadrág (sínadrág) 2
24. Tropikálzubbony 3
25. Tropikálpantalló 1
26. 82 M kabát 3
27. 82 M kabátbélés 3
28. Téli gyakorlózubbony övvel 3
29. Téli zubbonybélés 3
30. Téli nadrágbélés 3
31. 65 M gyakorlózubbony 3
32. 65 M gyakorlónadrág 7
33. Ingblúz rövid ujjú, színes 2
34. Ingblúz hosszú ujjú, színes 2
35. Ingblúz rövid ujjú fehér (hosszított) 2
36. Ingblúz rövid ujjú fehér (övpántos) 2
37. Bőrkesztyű, gyapjúbélelt 3
38. Kötött kesztyű 3
39. Cérnakesztyű 1
40. Fehér ing hosszú ujjú, vállpánt nélküli 1
41. Fehér ing hosszú ujjú, vállpántos 1

5
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1. 2. 3.
42. Fehér ing rövid ujjú, vállpántos 1
43. Szürke ing hosszú ujjú, vállpántos 1
44. Szürke ing rövid ujjú, vállpántos 1
45. Ing hosszú ujjú, keki 1
46. Ing hosszú ujjú, gyakorló 1
47. Téli ing 3
48. Téli alsónadrág 3
49. Tornatrikó 1
50. Rövid alsónadrág 1
51. Nyakkendő 2
52. Nyaksál 3
53. Kötött ujjas 3
54. Bokazokni 0,33
55. Téli pamutzokni 0,33
56. Nyári pamutzokni 0,33
57. Gyakorlócsizma 2
58. 65 M gyakorlóbakancs 3
59. Bokszcsizma 2
60. Könnyített bakancs 3
61. Félcipő normál, bőrtalpú 1
62. Félcipő nyári, bőrtalpú 1
63. Bokacipő műszőrme béléssel 2
64. Derékszíj vállszíjjal 4
65. Térképtáska 6
66. Járőrtáska 6
67. Málhazsák 7
68. Tűzoltó gyakorlócipő 1

Női ruházati cikkek:

1. Kalap enciánkék, fonott zsinórral 1
2. Kalap fehér, fonott zsinórral 1
3. Kalap szürke, fonott zsinórral 1
4. Téli sapka, műszőrmés 3
5. Fésűsköpeny, szürke 2
6. Posztó télikabát, enciánkék 2
7. Ballonkabát 4/4-es, enciánkék vagy szürke 2
8. Ballonkabát 3/4-es bélelt enciánkék 2
9. Esőgallér pvc-fólia 1

10.
11.

Fésűszubbony, szürke 
Kosztümkabát, enciánkék

1
1

12. Kosztümkabát, fehér 1
13. Fésűsnadrág, szürke 1
14. Szövetnadrág, enciánkék 1
15. Szoknya, szürke 1
16. Szoknya, enciánkék 1
17. Jeszterzubbony, szürke 1
18. Jeszterszoknya, szürke 1
19. Blúz hosszú ujjú, műszálas 1
20. Blúz hosszú ujjú, fehér pamut 1
21. Blúz rövid ujjú, fehér műszálas 1
22. Blúz rövid ujjú, fehér pamut 1

6
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1. 2. 3.
23. Bőrkesztyű, fekete 3
24. Kötött kesztyű, fehér 1
25. Nyaksál, fehér 2
26. Pulóver, fehér 2
27. Bokszcsizma, fekete 2
28. Félcipő, ünnepi, fekete 1
29. Félcipő, szolgálati, fekete 1
30. Félcipő nyári, fehér 1
31. Derékszíj, vállszíjas 4
32. Derékszíj, női 4
33. Táska, fekete 3

7
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Felelős vezető: Szabó Viktor vezérigazgató 
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A RUHÁZATI ÉS FELSZERELÉSI ANYAGOK SPECIÁLIS 
NYILVÁNTARTÁSAI, NYOMTATVÁNYAI, VEZETÉSÜK, ILLETVE 

HASZNÁLATUK

A ruházati és felszerelési anyagokról az általános anyagnyilvántartási utasítás előírá
sai szerinti anyagnyilvántartást kell vezetni. A szakszolgálat sajátos feladatai miatt, 
ezek mellett speciális nyilvántartások, nyomtatványok vezetése és használata is szük
séges.
A szakszolgálat speciális nyilvántartási nyomtatványait (mintáit) az V. számú mellék
let tartalmazza. Vezetésük vagy használatuk az 1-9. pont előírásaitól függően vala
mennyi
- önálló és utalt gazdálkodó szervre, illetve
- anyaggazdálkodási alegységre 
kötelező az alábbiak szerint:

1. Ruházati elszámolási könyv (1. sz. minta)
a Az egyen-, vegyes és polgári ruhás normába sorolt hivatásos állomány személyi 

és szolgálati adatainak feljegyzésére, továbbá az alapellátási, alapellátás-kiegé
szítési és utánpótlási ruhapénz nyilvántartására, elszámolására kell használni.

b A gazdálkodó szervek ruházati szakszolgálatánál, a minta kitöltési utasítása 
szerint hiteles okmányok alapján kell vezetni. Tulajdonosának nem adható ki, 
de adataiba betekinthet és azokról felvilágosítást kérhet.

c A Ruházati elszámolási könyvet bizonylataival együtt az e célra rendszeresített 
tasakban kell elhelyezni, amelyre az igényjogosult nevét és a könyv sorszámát 
fel kell jegyezni. A betelt könyv helyett újat kell kiállítani, és a régit hozzácsatol
ni. Két év eltelte után a betétkönyvet, valamint a két évnél régebbi keltezésű 
bizonylatokat - az igényjogosult nevének és a könyv sorszámának feltüntetése 
mellett - irattárba kell helyezni és az utolsó bejegyzést követő öt évig őrizni. 
Ugyanígy kell eljárni az állományból fogyatékba kerültek Ruházati elszámolási 
könyvével és bizonylataival is.

d Az igényjogosult áthelyezésekor a Ruházati elszámolási könyvet, a tasakot és 
a két événél nem régebbi keltezésű bizonylatokat az új gazdálkodó szerv ruháza
ti szakszolgálatának kell megküldeni.

2. Nyilvántartás a Ruházati elszámolási könyvekről (2. sz. minta)
a A nyilvántartó könyv az igényjogosultak részére felfektetett (megnyitott) Ruhá

zati elszámolási könyvek nyilvántartásba vételére szolgál.
b A könyvet minta szerint házilag kell elkészíteni és titkosan kezelni. Nyilvántar

tásba vétel nélkül Ruházati elszámolási könyvet felfektetni (megnyitni) nem 
szabad.

c Áthelyezés és tartós vezénylés esetén az áthelyezett (vezényelt) személy adatait 
átlós vonallal át kell húzni. A Megjegyzés hasábba az áthelyezést (vezénylést) 
elrendelő intézkedésnek (parancsnak), valamint annak az ügyiratnak az iktató
számát kell beírni, amely alatt a Ruházati elszámolási könyvet az új szolgálati 
hely szerint illetékes ruházati szolgálatnak megküldték.

d Az állományból véglegesen fogyatékba kerültek esetében a személyi adatokat 
átlós vonallal ugyancsak át kell húzni. A Megjegyzés hasábba a fogyatékba 
vételt elrendelő parancs számát, valamint azt az iktatószámot kell feltüntetni, 
amely alatt a fogyatékba került személy Ruházati elszámolási könyvét irattárba 
helyezték.

3. Kimutatás az alapellátásként beszerzendő ruházati cikkekről és azok forintösszegé
ről (3. sz. minta)
a A kimutatás az egyen-, vegyes és polgári ruhás normatípusba sorolt hivatásos 
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állományú új felszerelők vagy átminősítettek alapellátásának cikkenkénti felso
rolására szolgál. Házilag kell elkészíteni.

b A kimutatást 2 példányban a készpénzkifizetési jegyzékkel egy időben kell 
kiállítani. Az eredeti példányon a nyilatkozatot az igényjogosulttal alá kell 
íratni, és a Ruházati tasakban a szolgálati viszony megszűnéséig alapokmány
ként őrizni. A másolati példányt át kell adni az igényjogosultnak azzal, hogy 
az azon felsorolt cikkek ruházati alapellátását képezik, amelyeket az átvett 
utalványok lapján, továbbá a készpénzben felvett összegből köteles beszerezni, 
illetve elkészíttetni.

c Az alapellátásba tartozó cikkek beszerzésének megtörténtét a közvetlen szolgá
lati elöljárók kötelesek ellenőrizni.

4. Készpénzkifizetési jegyzék (4. sz. minta)
a Az igényjogosultak részére készpénzben fizethető összegek felszámításának és 

kifizetésének bizonylata.
b A jegyzéket a ruházati szolgálat két példányban tölti ki. Az első példányt 

számszaki ellenőrzés és kifizetés céljából átadja a pénzügyi szolgálatnak. A má
sodpéldány alapján kell a Ruházati elszámolási könyvben a terhelést elvégezni.

5. Felszerelési lap (5. sz. minta)
a A felszerelési lap a sorállományúak részére alapfelszerelésen felül kiadott termé

kek (ruházati és felszerelési anyagok, védőruházatok, védőeszközök és ruházati 
egységfelszerelések), valamint az alegységek készletéből személyi használatra 
kiadott cikkek (védőruházatok, védőeszközök, ágyneműk stb.) nyilvántartásá
ra szolgál.

b Felfektetését és vezetését az általános anyag-nyilvántartási utasítás előírásai 
szerint az alegységparancsnok vagy megbízottja végezze.

6. Átvételi jegyzék (9. sz. minta)
Az átvételi jegyzék a sorállományú újoncok polgári ruházata átvételének és haza
küldésének igazolására rendszeresített nyomtatvány.
Három példányban kell kiállítani, amelyből:
- az első a „bevonuló példánya”,
- a másodikat a „csomagban kell elhelyezni”, míg
- a harmadik az „egység példánya”.

7. Mosatási könyv (12. sz. minta)
a A Mosatási könyvet a mosásba (vegytisztításba) leadott ruházati cikkek átadá

sának és visszavételének nyilvántartására kell használni.
b Vezetése

- a gazdálkodó szerveknél a raktárkezelő,
- az anyaggazdálkodási alegységeknél pedig a kijelölt mosatási felelős 
feladatkörébe tartozik.

c A betelt Mosatási könyvet irattárba kell helyezni és 3 évig megőrizni.
8. Összesítő kimutatás az alegység raktárából Felszerelési lapon kiadott ruházati és 

felszerelési cikkekről (10. sz. minta)
a A nyomtatvány a határőrség anyaggazdálkodási alegységeinél Felszerelési la

pon kiadott ruházati és felszerelési anyagok összesítője.
b Az anyaggazdálkodási alegység szolgálatvezetője naprakészen, grafitirónnal 

tartozik vezetni.
c Az alegység készletének rovancsolásakor az Összesítő kimutatás adatait egyez

tetni kell a Felszerelési lapok adataival, ezek összegéhez hozzá kell adni az 
alegység raktárában ténylegesen előtalált készletek, valamint a mosatási és a 
javítási könyv adatai szerint a mosásba, illetve javításba adott mennyiségeket. 
A végösszeget össze kell hasonlítani az alegység készlet-nyilvántartási könyvé
ben utolsó tételként kimutatott maradvánnyal.
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9. Munkaruházatok személyi nyilvántartása (11. sz. minta)
a A hivatásos állományúak és kinevezett vagy szerződéses polgári alkalmazottak 

részére munkaruhajelleggel kiadott cikkeket Munkaruha-nyilvántartó lapon 
(11. sz. minta) kell nyilvántartani. Vezetése a ruházati szakszolgálat feladata.

b A Munkaruha-nyilvántartó lap felfektetésekor a használatbavételi záradékot ki 
kell tölteni. A fejrovatba a rendfokozatot, a munkakört és a jogcímet grafit- 
irónnal kell beírni, hogy változás esetén az előző bejegyzés módosítása átvezet
hető legyen. A munkakörváltozásokat a nyilvántartó lap hátlapján tintával 
vagy írógéppel kell feltüntetni.

c A lapra bejegyzések csak okmányok alapján történhetnek.

Szedte és nyomta az Alföldi Nyomda 
Felelős vezető: Szabó Viktor vezérigazgató 

Munkaszám: 2250.66-19-1 
Készült Debrecenben, 1990-ben
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A RUHÁZATI TERMÉKEK ALAPANYAGTÓL FÜGGŐ TÁROLÁSI 
KÖVETELMÉNYEI, A KARBANTARTÁS, JAVÍTÁS SZABÁLYAI

1. A ruházati termékek alapanyagtól függő tárolási követelményei
a A pamut, len és kender alapanyagú cikkek legveszélyesebb kártevője a penész

gomba. Elszaporodását és kártételét száraz, hűvös helyen történő tárolással, az 
anyagok gyakori átrakásával (negyedévenként legalább egy alkalommal) és a 
raktárhelyiség rendszeres szellőztetésével kell megakadályozni.

b A gyapjú, selyem, szőrme és műszőrme alapanyagú cikkek a penészgombákkal 
szemben kevésbé érzékenyek. Ezeket is csak száraz helyen - az előző alpontban 
felsorolt műveletek elvégzése mellett - lehet tárolni.
A gyapjú és szőrme anyagok legveszélyesebb kártevői a molyhernyók. Ellenük 
bél- és kontaktméreg alkalmazásával, erősen párolgó, de nem gyúlékony és 
alapanyagot sem károsító vegyszerek használatával kell védekezni.
A gyapjút tartalmazó anyagok a gyártás folyamán molymentesítő szerrel van
nak kezelve (eulánozva vagy mitinezve), ezért az új termékeket molymentesíteni 
nem kell. A használt cikkeket viszont rendszeresen kell ellenőrizni, és szükség 
esetén molymentesíteni.
A molymentesítő szerrel nem kezelt anyagok (sál, pulóver, bundabélés, sapka
szőrme, szőrmés kesztyű, nemezbotos, takarók, selyemáruk), vagy tartósan 
tárolt termékek megóvását molymentesítő szerekkel kell végezni.
Leghatásosabb molymentesítő szerek a Globol vagy a naftalin, amelyeket 
vékony rétegben és egyenletesen kell az anyag külső és belső oldalára szórni. 
A kentanyagok és az abból készült cikkek általában nem igényelnek karbantar
tást.
Az anyagokat, az abból készült termékeket száraz, lehetőleg hűvös helyen kell 
tárolni, figyelembe véve a bélés- és mellékanyagokra egyébként vonatkozó 
előírásokat.
Az Ametiszt esőgalléron a varratok tömítését évente két alkalommal el kell 
végezni.

c A bőrből készült cikkek a tárolás alatt kiszáradnak, rugalmasságukból, hajlé
konyságukból veszítenek, törékennyé válnak. Ennek megakadályozására min
den bőrből készült anyagot a bőr fajtájától függően (vikszos, boksz, övbőr stb.) 
zsírtartalmú cipőkrémmel (hydrostop olaj és krém), vagy bőrvazelinnal kell 
bekenni.
Nedves raktárban a bőrök megpenészednek, ezért a bőrből készült cikkeket 
gyakran (háromhavonként) át kell rakni, ügyelve arra, hogy a korábban alul 
tárolt darabok felülre kerüljenek. Az átrakás alkalmával az anyagokat alaposan 
meg kell vizsgálni, hogy nem található-e rajtuk bőrpusztító rovar. Ellene a 
raktárhelyiség állandó szellőztetésével és rovarvédő hálóval kell védekezni. 
A bőrpusztító rovarral fertőzött anyagokat azonnal meg kell tisztítani és hasz
nálatra kiadni.

d A gumiból készült cikkeket síkporozva, hűvös és sötét helyen kell tárolni. Ha 
az anyagon izzadmány keletkezik, azt kb. 30 °C-os langyos, szappanos vízzel 
le kell mosni, és szellős helyen megszárítani.

e A fémcikkeket az állványokon úgy kell elhelyezni, hogy a más fémfajtából 
készült cikkek egymással ne érintkezzenek. Az alumíniumból készült cikkek 
különösebb kezelést nem igényelnek. A vas és acél tárgyakat szárazon kell 
tárolni és rozsdásodás esetén vékonyan be kell vonni technikai vazelinnal vagy 
orsóolajjal.
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2. A ruházati termékek karbantartási módja és szabályai
a Textilruházati cikkek karbantartása

A textilruházati cikkek karbantartása végezhető porolással, folttisztítással, 
mosatással és vegytisztítással.

Portalanítás
A textilanyagok elemi szálai közé jutott por roncsoló (dörzsölő) hatásánál 
fogva az anyagban károsodást idéz elő. Ezért a textilanyagot időnként - a helyi 
adottságoktól függően - ruhakefével, porszívóval vagy porolóval portalanítani 
kell.

Folttisztítás
Ha a textilanyag csak helyenként szennyezett, folttisztítást kell alkalmazni. 
A foltot keletkezése után mielőbb el kell távolítani, mert az időbeni folttisztítás 
könnyebb és eredményesebb.

Legismertebb folttisztító szerek:
- foltbenzin,
- alkohol és
- különböző szintetikus oldó- és mosószerek.

Mosatás (vegytisztítás)
A ruházati cikkek általános szennyeződése esetén a karbantartást a termék 
alapanyagától (növényi, állati eredetű, szintetikus keverék) kikészítésétől (szö
vés, kötés stb.) és rendeltetésétől függően mosással vagy vegytisztítással kell 
elvégezni.
Tisztítás módja szerint a ruházati anyagok több csoportba sorolhatók. Ezek:

Csak vegyileg tisztíthatok:
- posztó és fésűsköpeny, fésűsfelöltő,
- bunda, őrruha,
- rep. hajózóruha, tűzszerészruha,
- tányérsapka, szolgálati sapka,
- zubbony, pantalló, szolgálati nadrág, szoknya, sínadrág, csizmanadrág
- szőrmés télisapka,
- ballonkabát, ballondzseki,
- műszőrme bélés,
- 82 M kimenőöltöny,
- 70 M szövetöltöny,
- nyakkendő,
- paplan.

Vegyileg tisztíthatok vagy moshatók:
- téli sapka, műszőrmés,
- 65 M gyakorlósapka,
- nyári pantalló és szoknya,
- 82 M kabát, béléssel,
- 65 M nyári zubbony és pantalló,
- 65 M zubbony
- 65 M téli zubbony- és nadrágbélés,
- paplankabát és paplannadrág,
- kötött ujjas és nyaksál,
- takarók,
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Vegyileg nem tisztíthatok:
- esőkabát, esőgallér,
- vízirendészeti védőruha,
- 3/4-es szolgálati kabát,
- téli dzseki,
- motoros bőrruha,
- kétrészes motorosruha,
- motorosoverall,
- lábszárvédő,
- műbőr köpeny,
- bőrkesztyű,
- esőgallér, pvc-fólia.

Kézi mosással tisztíthatok:
- fehér tányérsapka,
- 65 M nyári gyakorlósapka,
- téli sapka, műszőrmés,
- esőköpeny és esőgallér (x),
- motorosoverall (x),
- műbőr köpeny, motoros műbőr kabát és műbőr nadrág (x),
- nyári pantalló és szoknya,
- szintetikus műszál alapanyagból készült ingek és ingblúzok,
- egyéb kemény kézelővel és gallérbéléssel gyártott ingek (xx),
- fehér műanyag kézelő,
- vízirendészeti védőruha (x),
- 3/4-es szolgálati kabát (x),
- lábszárvédő (x).

Az x-szel jelölt cikkek vasalása, az xx-szel jelölt cikkek hypokloridos kezelése 
tilos!

Kézi vagy gépi mosással tisztíthatok
- 65 M sávoly zubbony, pantalló és csizmanadrág,
- 65 M téli zubbony,
- 65 M téli zubbony- és nadrágbélés,
- ing és ingblúz,
- téli ing, téli alsó,
- atlétatrikó, sporttrikó, sportnadrág, rövid alsónadrág,
- hálóruha,
- cérna- és kötött kesztyű,
- tréningruha,
- pamut- és nejlonzokni, sportzokni,
- kötött ujjas,
- nyaksál,
- sátorlap esőgallér,
- álcázóruha és hólepel,
- paplankabát és paplannadrág,
- fehér sapka, nadrág, szoknya,
- munkaruha,
- munkaköpeny és munkakötény,
- overall,
- fejkendő,
- törölköző,

ÁBTL - 4.2 - 10 - 21/23/1990 /119



- ruhazsák és szennyeszsák,
- kórházi ruházatok,
- szakácskabát,
- asztalterítők, szalvéták,
- konyharuha és hússzállító ruha.

b A BM költségére kell mosatni (vegytisztítani):
- a sorállomány valamennyi ruházatát,
- táborozások alkalmával a ht. állományúak és kinevezett polgári alkalmazot

tak fehérneműjét és
- a védőruhajelleggel, személyi használatra vagy egységkészletenként kiadott - 

a ruházati szakágazat gazdálkodási körébe tartozó összes - ruházati terméke
ket.

c A mosatás végezhető:
- saját üzemelésű mosodában,
- IM BV (börtönök) és Magyar Honvédség kezelésében lévő mosodákban,
- állami vagy szövetkezeti szolgáltató vállalattal (ktsz-nél) és
- magánszemélyekkel.

A BM-szervek kezelésében lévő mosodák szabad kapacitás esetén szükségletü
kön felül a közelben elhelyezett BM-szervek ruházatának mosatását is kötelesek 
elvégezni.
A BM kezelésébe nem tartozó üzemek szolgáltatásainak igénybevételekor - a 
lehetőségektől függően - a gazdaságosságot, a minőséget és az átfutási időt is 
figyelembe kell venni.
Az alegységek vagy más elkülönített egységek ruházata magánszemélyekkel is 
mosatható, ha arra más szervnél lehetőség nincs.
Állami vagy szövetkezeti vállalatok (ktsz-ek) és magánszemélyek az egység 
(alegység) elhelyezési körletében a mosást nem végezhetik.

d A mosatás (vegytisztítás) megszervezése:
A mosást (vegytisztítást) végző szolgáltató vállalatokkal vagy magán-munka
vállalókkal minden esetben megállapodást kell kötni.

A megállapodás tartalmazza:
- a szolgáltató vállalat vagy magán-munkavállaló és az érintett szerv (egység) 

pontos megnevezését,
- az elvégzendő munkák felsorolását,
- a megállapodás hatálybalépését és lejárati idejét,
- a szolgáltatási egységárakat,
- az elvégzendő munka minőségét, az alkalmazható mosószereket és a mosás 

módját (gépi, kézi stb.),
- az átfutási időt (mennyi idő alatt kell megtörténnie a mosásnak),
- a mosás során keletkező károk megtérítésére vonatkozó megállapodást,
- az átadás-átvétel módját és végül
- az aláírásokat.
A megállapodás nem tartalmazhat olyan adatokat, amely állami vagy katonai 
titok fogalma alá tartozik.
A megállapodást mindig az a szerv (alegység, gazdálkodási egység stb.) köteles 
megkötni, amely a mosatást közvetlenül végezteti.
Az alegységek által kötött megállapodást a gazdálkodó szerv ruházati szakszol
gálati ág vezetője részére utólag jóváhagyásra fel kell terjeszteni. Ha a mosatást 
a gazdálkodó szerv központilag végezteti, a megállapodást a ruházati szakszol
gáltad ág vezetője köteles megkötni és a gazdálkodó szerv anyagi vezetője 
hagyja jóvá.
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e Ruházati anyagok bebélyegzése
A mosásba adott ruházati termékeket (valamennyi, BM terhére mosatandó 
vagy tisztítandó cikket) elcserélésük megakadályozása végett használatbavétel 
előtt az alakulat jelzőszámával be kell bélyegezni. A bélyegzéshez a mosásnak 
(tisztításnak) tartósan ellenálló festéket, vegytintát kell használni.
A cikkeket úgy kell bebélyegezni, hogy az használatukat ne befolyásolja. A fon
tosabb cikkeket az alábbiak szerint kell bélyegzővel ellátni:

- téli sapkát: a tetőbélésen,
- nyári sapkát: a jobb oldalrész belső oldalán,
- őrbundát, őrruha és vízi

rendészeti védőruhafelsőt:
a jobb oldali hátrész belső részén alul,

- zubbonyt, kabátot: a jobb oldali hátrész belső oldalán alul,
- nadrágot, őrruhanadrá- 

got, vízirendészeti védőru
ha alsó részét:

a jobb oldali hátsó rész felső szélén belül,

- inget: a jobb oldali eleje alsó szélén az oldalvarrás 
mellett kívül,

- alsónadrágot: a jobb oldalon az oldalvarrás mellett a korc 
alatt kívül,

- atlétatrikót: a jobb oldali hátrész külső oldalán alul,
- ágyneműt, törülközőt,

asztalterítőt stb.:
a két ellentétes sarkát átlós irányban.

A mosatásra kerülő egyéb cikkek bebélyegzése (munkaruha, munkaköpeny 
stb.) a fentiek szerint értelemszerűen történjen.

f A mosásra (vegytisztításra) kerülő ruházati termékek átadása, átvétele:
A mosásra (vegytisztításra) kerülő ruházati cikkek megnevezését és mennyiségét 
az alegység mosatási könyvébe (12. sz. minta) be kell jegyezni, és csak aláírás 
ellenében lehet a munkavállalónak (vállalat megbízottjának vagy mosónőnek) 
átadni.
Azoknál a gazdálkodó szerveknél, amelyeknél az alegységek a gazdálkodó 
szervvel egy objektumban vannak elhelyezve (pl.: iskolák, intézetek stb.) az 
alegységek a munkavállalókkal nem tartják külön a kapcsolatot, a szennyes 
ruházatokat a raktárkezelőnek adják le, aki a gazdálkodó szerv ruházatának 
mosatását központilag intézi. Ebben az esetben az alegység mosatási könyvében 
a munkavállaló aláírása helyett a gazdálkodó szerv raktárkezelőjének aláírása 
szerepeljen.
Az átadás-átvételkor gondot kell fordítani a cikkek pontos átszámolására. 
A kimosott (kitisztított) ruházati cikkek mennyiségi átvételekor ellenőrizni kell 
a végzett mosás (tisztítás) minőségét, és meg kell győződni a megállapodásban 
rögzített egyéb feltételek betartásáról.
Amennyiben a mosásra (tisztításra) leadott cikkekből az átvétel során mennyi
ségi hiány mutatkozik, vagy a munka szakszerűtlen végzése miatt a termékek 
minőségében értékcsökkenés állt be, bizottsági jegyzőkönyvet kell felvenni, és 
a káreljárást meg kell indítani.

g Mosatási (vegytisztítási) számlák záradékolása
A munkavállaló által benyújtott számlát a ruházati szakszolgálati ág vezető 
köteles ellenőrizni. Az ellenőrzött és rendben talált számlát záradékkal kell 
ellátni, és kifizetés végett a pénzügyi szolgáltatnak átadni.

3. Bőrneműek karbantartása
A bőranyagok készítésüktől függően bizonyos mennyiségű zsírt tartalmaznak.
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Tartós tárolás alatt és használat közben zsírtartalmuk csökken, a bőr kiszárad, 
elveszti rugalmasságát és törékennyé válik. Eredeti puhaságuk és rugalmasságuk 
visszaállítása céljából az eltávozott zsírt (krémezéssel, zsírozással) pótolni kell.

a Zsíros és vikszos kikészítésű lábbelik karbantartása:
Napi karbantartáskor a lábbeliről a sarat, piszkot el kell távolítani, és száraz 
időben 3-4 naponként zsíros cipőkrémmel, esős időben vagy télen kétnapon
ként víztaszító és konzerváló krémmel vagy olajjal (hydrostoppal) kell bekenni. 
A nedves lábbelit lehetőleg papírral vagy sámfával ki kell tömni, ez megakadá
lyozza a felső bőr zsugorodását, és elősegíti a száradást. Nedves lábbelit közvet
lenül fűtőtest vagy kályha közelében szárítani nem szabad.
Időszakos karbantartáskor a lábbelit a portól és piszoktól meg kell tisztítani, 
majd felső bőrét lehetőleg langyos szappanos vízzel jól átkefélni. A szappanos, 
piszkos réteget tiszta vízzel kell lemosni, majd a bőr felületén maradt vizet jól 
ledörzsölni. Néhány órás száradás után a felső bőrt hydrostop karbantartó vagy 
zsíros cipőkrémmel be kell kenni, majd 6-8 órán át szobahőmérsékleten száríta
ni és alaposan kikefélni.
A karbantartás során a lábbeli talpát is meg kell tisztítani és impregnálni. Jó 
impregnálási mód a talp hydrostoppal vagy lenolajjal történő bekenése.
A gumitalp lemosáson kívül külön ápolást vagy karbantartást nem igényel.

b Marha- és borjúboksz bőrből készült lábbelik karbantartása
Az előzetesen megtisztított és megszáradt lábbelit megfelelő színű cipőkrémmel
- nedves időben esetleg hydrostoppal - vékonyan be kell kenni, majd puha 
kefével vagy ruhával (ronggyal) kifényesíteni.

c Szíjazatok karbantartása
A szíj- és övbőrök (derékszíj, köpenyszíj stb.) különösebb karbantartást nem 
igényelnek, de többszöri megázás után célszerű azokat is színtelen bőrvazelinnel 
bekenni. Színes krémek használatát kerülni kell, mert azok felszívódása nem 
tökéletes, és a szíjazat használat közben a ruházaton foltot hagy.

d Bőrruházatok karbantartása
Karbantartásuk elsősorban a bőr küllemének és puhaságának megőrzésére 
irányul. A ruházati bőr állandó puhaságát időnként krémmel (bőrvazelin, 
babakrém, színtelen cipőkrém) történő kezeléssel kell biztosítani.
Állandó használat esetén (télen) havonta egyszer vékonyan be kell kenni krém
mel, és rövid száradás után kifényesíteni (átdörzsölni).

4. A javítások megszervezése és végrehajtása
a A ruházati cikkek javítását végezheti:

- a használó személy,
- a gazdálkodó szerv műhelye,
- állami (tanácsi) és szövetkezeti vállalat, valamint
- magánkisiparos.
A hivatásos állományúak ruházatuk javításáról saját maguk kötelesek gondos
kodni.
A sorállományúak az egység gazdasági sarok igénybevételével kötelesek minden 
kisjavítást maguk elvégezni, a középjavítást igénylő cikkeket pedig az alegység
szolgálatvezetőnek leadni.
Műhellyel rendelkező egységeknél szabad kapacitás esetén az egység anyagi 
vezetője engedélyezheti a ht. állományúak részére a szabó- és cipészműhelyben 
térítés ellenében történő javítási vagy vasalási munkák elvégzését. A végzett 
munkáért mindenkor a szolgáltatóiparban érvényes vállalási költséget kell térít
tetni.
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b A javítások folyamatossága érdekében ki kell dolgozni a javítóműhelyek mun
karendjét, amely tartalmazza:
- a napi munkaidőt,
- a javításba adás és visszavétel idejét alegységenként részletezve,
- a javítóanyag felvételezésének és elszámolásának rendjét.
A műhelyvezető (vagy szakmunkás) csak az alegység Javítási könyvébe beírt 
ruházati és lábbeli anyagokat veheti át javításra.

c A ruházatok javításra történő leadása
Az alegységparancsnok (alegység-szolgálatvezető) a műhelyek munkarendjében 
meghatározott időben köteles a javítandó anyagokat a javítóműhelynek leadni. 
A használóktól javításra átvett cikkek helyett, a javítás időtartamára az alegy
ség készletéből - csereképpen - másik ruhát (lábbelit) kell kiadni.
Az átvett ruházatot (lábbelit) lehetőleg névmegjelöléssel kell ellátni, hogy azt 
a használó javítás után visszakaphassa. Fertőzött (ragályos beteg) ruházata 
(lábbelije) csak fertőtlenítés után adható műhelybe.
A műhelyvezető a javításra átvett cikkeket tartozik megvizsgálni, hogy azok 
javítása gazdaságos-e. A gazdaságosan nem javítható cikkeket azonnali pótlás 
kiadása mellett mint selejtezésre várót be kell vonni.

d Javítások végrehajtása javítóbrigádok megszervezésével
Az alegységek használatában lévő ruházati cikkek javítása végezhető az alegysé
gek székhelyén is. A helyszínen történő javítási feladatokat a gazdálkodó szerv 
szakembereiből alakított mozgó javítóbrigádokkal kell végeztetni.
A javítóbrigádokat úgy kell megszervezni, hogy azokba legalább 1-1 fő szabó 
és cipész szakmunkás kerüljön beosztásra.
A brigádokat a gazdálkodó szerv készletét képező speciális szerszámokkal és 
javítóanyagokkal kell ellátni.
A szerszámokat és javítóanyagokat a brigád kijelölt vezetője veszi át és számol 
el velük.
A brigádok munkaprogram szerinti sorrendben és időben járják végig az alegy
ségeket, végezzék el a szükséges javításokat. Szállításukra a gazdálkodó szerv 
vagy alegység jármüveit kell igénybe venni.

e Kiképzőpontok gyakorlókészletének javítása
Az újonckiképzés befejezése után a sorállományúaktól bevont gyakorlóruháza
tok minőségét felül kell vizsgálni.
Ennek során a javításra váró ruházati cikkeket külön válogatva gondoskodni 
kell azok megjavításáról.
A javítást az a gazdálkodó szerv tartozik elvégeztetni, amelyet az elöljáró anyagi 
szerv erre kijelölt. A kijelöléssel egy időben intézkedni kell a szükséges mester
emberi létszám, gépek, szerszámok és javítóanyagok biztosításáról is.

f Javítás a műhellyel nem rendelkező gazdálkodó szerveknél
A műhellyel nem rendelkező gazdálkodó szervek készletében lévő ruházati 
cikkek javítását állami vagy szövetkezeti vállalatokkal, esetleg magánkisiparo
sokkal kell elvégeztetni. Ugyanígy kell javíttatni azokat a ruházatokat (lábbeli
ket) is, amelyeket a műhellyel rendelkező egységek kapacitás hiánya miatt nem 
tudnak megjavítani. Az ilyen javítások költségvetési fedezetét évente a költség
vetésben kell megtervezni.
A javítások elvégzésére szállítási szerződést kell kötni. A szállítási szerződés 
általános kikötésként tartalmazza:
- a munkavállaló és az érintett egység megnevezését, címét,
- a javítandó anyag mennyiségét,
- a javítási munka természetét,
- a szolgáltatás egységárait,
- az átadás-átvétel módját és időpontját,
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- a fizetési feltételeket,
- az aláírásokat.
A javítási munka egységárait az Anyag- és Árhivatal által jóváhagyott árjegyzék 
alapján kell megállapítani. Utókalkulációval szállítási szerződés nem köthető.

5. Alegység gazdasági sarok (szoba) működése
a Az alegység gazdasági sarok fogalma

Csapatalakulatoknál az alegység gazdasági sarok (szoba) külön helyiség vagy 
helyiségben kijelölt rész, amely az anyagot használók által végzendő kisjavítá
sokhoz szükséges berendezési tárgyak, szerszámok stb. tárolására szolgál. Lehe
tőséget ad arra, hogy a sorállományúak időben elvégezzék azokat a javításokat, 
amelyek a használatukban lévő ruházat, lábbeli és személyi felszerelés állagának 
megóvásához, használati időtartamuk meghosszabbításához szükségesek.
Az alegység gazdasági sarok felszereléséhez - a szükséges mennyiségben - az 
alábbi berendezéseket, szerszámokat és javítóanyagokat kell biztosítani:

Berendezések és szerszámok:
- vasalóasztal,
- nagy és kis vasalópárna,
- vasalóruha,
- szabóolló,
- gyűszű,
- varrótű,
- ruhakefe,
- vaskapta,
- cipészkalapács,
- cipészkés,
- harapófogó,
- lábszíj,
- fenőkő,
- reszelő,
- sárkefe, bekenőkefe, fényesítőkefe,
- legénységi ülőke.

Javítóanyagok:
- cérna,
- gomb,
- kapocs,
- sarokpatkó és orrvédő lemez,
- különféle szeg,
- cipészfonal,
- lábbeli-karbantartó cipőkrém és tisztítószerek.
A gazdasági sarok berendezéseinek és szerszámainak meglétét és használtható
ságát az alegység-szolgálatvezető rendszeresen köteles ellenőrizni. Gondoskod
jon arról, hogy az alegység sorállománya a kisjavításokat a gazdasági sarok 
szerszámainak és javítóanyagainak igénybevételével folyamatosan végezhesse. 
A gazdasági sarokhoz szükséges javítóanyagokat az alegység szolgálatvezetője 
havonta két alkalommal adja ki, azok felhasználásáról külön nyilvántartást 
vagy elszámolást vezetni nem kell.
A gazdasági sarok szerszámainak nyilvántartására az általános anyag-nyilván
tartási utasítás előírásait kell - értelemszerűen - alkalmazni.
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Sorszám: ........
szerv megnevezése

RUHÁZATI ELSZÁMOLÁSI KÖNYV

Név:...........................................................Rendfokozat:.................................................
Beosztás helye (alegység):..................................................................................................

Ez a ................................................................... nyt. számú
Ruházati elszámolási könyv.............................................
azaz ......................................................................................
számozott lapoldalt tartalmaz.

Használatba véve:
19..........év...................hó .nap.........................................

ruh. szolg. vez.
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Utasítás
a Ruházati elszámolási könyv kitöltéséhez

1. A Ruházati elszámolási könyv rovatait értelemszerűen kell kitölteni és vezetni a 
2-4. pontokban foglaltak figyelembevételével.

2. Borítólap:
- a Gazdálkodó szerv megnevezése és
- a Beosztás helye (alegység)

rovatokat grafitirónnal kell kitölteni. Változás esetén az első bejegyzést értelem
szerűen módosítani kell.

3. Általános adatok:
- Az Áthelyezések rovataiba az adatok bejegyzése annak a gazdálkodó szervnek 

a feladata, ahonnan az áthelyezés történt.
- Az Ársorolások rovataiba az első felszerelést követő változásokat kell bejegyezni. 

Az Átsorolás normatípusa rovatba az állományváltozástól függően E vagy P jel
zéseket kell bejegyezni.

4. Ruhapénzek elszámolása:
- A tételszámot évenként 1-től kezdve kell vezetni. A zárások tételszámot nem 

kapnak.
- A Tétel indoklása rovatba a változás okát kell beírni.

Ezek lehetnek: 
alapellátás, 
alapellátás-kiegészítés, 
átszerelésiköltség-térítés, 
utánpótlási ruhapénz, 
áthozat az előző évről, 
készpénzfizetés stb.
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I.
Általános adatok

Név: Rendfokozat:

Személyi szám: Anyja neve:

Alapellátás 
(első felszerelés)

ideje (év, hó, nap):

melyik 
számadótestnél:

milyen normatípus 
szerint:

állományparancs 
száma:

Utánpótlási ruhapénzre jogosult 
(első felsz.-t követő 13. hó 1-jétől) ...... év.........hó .. n.

Áthelyezés: Átsorolás:

ideje Hová 
(melyik szd.-testhez)

Áll. 
pcs. 

száma
ideje

Áll. 
pcs. 

száma
indoka

új 
nor
ma- 
típus

Állományviszony 
megszűnése 
(leszerelés)

oka.
ideje (év, hó, nap):

állományparancs
száma:
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II.
Ruhapénzek elszámolása

Sor
szám

Beírás 
kelte

Bizony
lat

vagy 
parancs

A tétel 
indoklása

Jóváírás Terhelés Maradvány

Ft f Ft f Ft f

1 2 3 4 5 6 7
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2. sz. minta

(szerv megnevezése)

NYILVÁNTARTÁS
a Ruházati elszámolási könyvekről

Ez a nyilvántartási könyv..................................................

azaz.......................................................................................
számozott lapoldalt tartalmaz.

Használatba véve:
19.. év................. hó .. nap

htp. pk. (anyagi ov.)
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A Ruházati elszámolási könyv

MegjegyzésSor
szám

Nyilvántartásba 
vétel ideje

tulajdonosának

neve rend
fokozata
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3. sz. minta

KIMUTATÁS

az alapellátásként beszerzendő ruházati cikkekről 
és azok Ft-összegéről

Név:................................................ Rendfokozat:..............  Normatípus:.................
Sor- A cikk Alapell. Alapell. cikkek
szám megnevezése m. viselési mennyisége mennyiségben készpénzben

e. ideje kiadva kifizetve
db v. pár/év

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kelt: .................................... 19......év hó................ nap

(kiállító aláírása)

Nyilatkozat
Tudomásul veszem, hogy az 5. rovatban feltüntetett ruházati cikkek mennyiségét a 
felvett alapellátási illetmény összegből köteles vagyok beszerezni, és az illetménnyel 
bármikor elszámolni, továbbá az alapellátási cikkek karbantartásáról és pótlásáról 
gondoskodni.

Kelt:..................................... 19......év hó nap.

(igényjogosult aláírása)
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............................................................... 4. sz. minta 
(szerv megnevezése)

Szám:...........
Készpénzkifizetési jegyzék

(Csoportos és egyéni kifizetéshez!)

Tétel
szám

Az igényjogosult

Kifizetendő 
összeg, 

Ft

Pénzfelvétel 
elismerése 
(aláírás)

neve
rendfokozata

Ruh. 
elsz. 

könyv 
száma

Norma 
típusa

1 2 3 4 5 6

■

Átvitel:
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Tétel
szám

Az igényjogosult

Kifizetendő 
összeg, 

Ft

Pénzfelvétel 
elismerése 
(aláírás)

neve
rendfokozata

Ruh. 
elsz. 

könyv 
száma

Norma 
típusa

1 2 3 4 5 6
Áthozat:

Összesen:

Igazoljuk, hogy az 5. hasábban feltüntetett összegekre a nevezettek az érvényben levő 
ruházati alapellátási normák, az utánpótlási ruhapénzek kifizetését szabályozó egyéb 
utasítások alapján igényjogosultak.

Kelt: 19......év hó nap

P. H.

ruh. szolg. vez.
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5. sz. minta

alegység megnevezése
Használatba véve: 19............ év...........................hó.............nap

Felszerelési lap

alegység pk.

Név:.......................................  rendfokozat:........................................... szül, év: ......................................... anyja neve:.........................................
A cikk

A változás  megnevezése
időpontja 
és indoklása

A kiadás vagy 
bevonás 

elismerése

Mennyiségi egység:

Első kiadás:

1
19.... év
............................... hó
...............................-n

Kiadva:
Bev.:

Maradv.:

2
19.... év
............................... hó
................................-n

Kiadva:
Bev.:

Maradv.:

3
19.... év
............................... hó
................................-n

Kiadva:
Bev.:

Maradv.:

ÁBTL - 4.2 - 10 - 21/23/1990 /138



6. sz. minta

szerv megnevezése
Név szerinti kimutatás

az 19...........év...........................hó .................-i..........................sz. állományparancs alapján növedékbe (fogyatékba) vett
sorállományúak részére alapfelszerelésként kiadott (bevont) ruházati cikkekről

Okmánynapló-tételszám: ..........................

s
o 
r 
s 
z 
á 
m

Az átvevő (leadó)

Az átvevő (leadó) 
aláírásaneve anyja neve rend

fokozata

Összesen:

Megjegyzés: A kiadásra (bevonásra) kerülő anyagok mellett az értékcsoportot is fel kell tüntetni törtszámmal (a számlálóba a darabszámot, 
a nevezőbe az értékcsoportot kell írni).

Kelt:............................................................. 19. év.......................... hó................................................................................................................ nap.

Készítette:

ruh. szolgálatvezető

Ellenőrizte:

htp. pk.

Könyvelte:

nyilvántartó
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7. sz. minta

egység megnevezése

Ruházati leadási jegyzék

Sorszám
A leadott ruházati cikk

Megjegyzés
Megnevezése M. e. Mennyisége 

(betűvel)

Kelt: 19......év ..............................hó nap

(átadó) (szolg. vez. v. raktáros)

Másodpéldányra írandó:
(Csak az eredeti példány elvesztése esetén kell kitölteni!)
Visszaérkezéskor a kimutatásban felsorolt cikkeket hiánytalanul átvettem.

Kelt:.................................................

átvevő

15
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8. sz. minta

BEVONULÓ PÉLDÁNYA

Kik. egység 
ÁTVÉTELI JEGYZÉK

Szám: ...................................
Név:.................................................. szül. év:................. anyja neve:.........................
lakhelye:...................................... város, község,.........................utca.................... hsz.
bevonulótól lakhelyére történő visszaszállítás céljából átvett polgári ruházatról. 
Nevezett bevonuló az alábbi ruházati cikkeket adta le:

kalap (sapka, szőrmés sap-
db ka) .................  Ft
db télikabát (félkabát, felöltő) .................. Ft
db zakó (dzseki) .................. Ft
db pantalló (csizmanadrág) .................. Ft
pár félcipő (egészcipő, csizma) .................. Ft
db ing (jégering, atlétatrikó) .................. Ft
db alsónadrág (rövid, jéger) .................. Ft
pár zokni (harisnya) .................. Ft
db pulóver (mellény) .................. Ft
db nyaksál .................. Ft
db nyakkendő .................. Ft 

......... Ft 

......... Ft 

......... Ft
Összesen:.............................................................. Ft

A felsorolt ruházati cikkek átadását, illetve átvételét aláírásunkkal igazoljuk.

Kelt: , 19......év hó .... nap

bevonuló átvevő

Megjegyzés: A leadott cikkeknek megfelelő megnevezést alá kell húzni. A ruházat 
értékét a minőség és az elhasználódottság figyelembevételével, becsléssel 
kell megállapítani.

16
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CSOMAGBAN KELL ELHELYEZNI

Kik. egység
Szám:...................................

ÁTVÉTELI JEGYZÉK

Név:.................................................. szül. év:................. anyja neve:.........................
lakhelye:....................................  város, község,...........................út, utca............. hsz.
bevonulótói lakhelyére történő visszaszállítás céljából átvett polgári ruházatról. 
Nevezett bevonuló az alábbi ruházati cikkeket adta le:

kalap (sap-
db ka, szőrmés sapka) .................. Ft
db télikabát (félkabát, felöltő) ........ ......... Ft
db zakó (dzseki) .................. Ft
db pantalló (csizmanadrág) ........ ......... Ft
pár félcipő (egészcipő, csizma) ........ ......... Ft
db ing (jégering, atlétatrikó) ........ ......... Ft
db alsónadrág (rövid, jéger) ........ ......... Ft
pár zokni (harisnya) ........ ......... Ft
db pulóver (mellény) ........ ......... Ft
db nyaksál ........ ......... Ft
db nyakkendő ........ ......... Ft

......... Ft

......... Ft

......... Ft
Összesen:.............................................................. Ft

A felsorolt ruházati cikkek átadását, illetve átvételét aláírásunkkal igazoljuk.

Kelt: , 19.... év hó .... nap

bevonuló átvevő

Megjegyzés: A leadott cikkeknek megfelelő megnevezést alá kell húzni. A ruházat 
értékét a minőség és az elhasználódottság figyelembevételével, becsléssel 
kell megállapítani.

17
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EGYSÉG PÉLDÁNYA

Kik. egység
Szám: ...................................

ÁTVÉTELI JEGYZÉK

Név:.................................................. szül. év:................. anyja neve:.........................
lakhelye:...................................... város, község,...........................út, utca............. hsz.
bevonulótói lakhelyére történő visszaszállítás céljából átvett polgári ruházatról. 
Nevezett bevonuló az alábbi ruházati cikkeket adta le:

kalap (sap-
db ka, szőrmés sapka) ........ ......... Ft
db télikabát (félkabát, felöltő) ........ ......... Ft
db zakó (dzseki) ........ ......... Ft
db pantalló (csizmanadrág) ........ ......... Ft
pár félcipő (egészcipő, csizma) ........ ......... Ft
db ing (jégering, atlétatrikó) ........ ......... Ft
db alsónadrág (rövid, jéger) ........ ......... Ft
pár zokni (harisnya) ........ ......... Ft
db pulóver (mellény) ........ ......... Ft
db nyaksál ........ ......... Ft
db nyakkendő ........ ......... Ft

......... Ft

......... Ft

......... Ft
Összesen: ...............................................................Ft

A felsorolt ruházati cikkek átadását, illetve átvételét aláírásunkkal igazoljuk.
Kelt:................................................., 19.... év...................... hó .... nap

bevonuló átvevő
Megjegyzés: A leadott cikkeknek megfelelő megnevezést alá kell húzni. A ruházat 

értékét a minőség és az elhasználódottság figyelembevételével, becsléssel 
kell megállapítani.

18
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a szerv megnevezése
9. sz. minta

ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁS

a raktárból Felszerelési lapon kiadott ruházati és felszerelési cikkekről

Sor
szám Név Rend

fokozat

Felszere
lési lap 
száma

Felsőruházat Fehérnemű Lábbeli Felszerelés

1.
2.
3.
4.

Összesen:
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20   10. sz. minta 
alegység Sorszám:..............................

Használatba véve: .............év.............................. hó...................... nap

MUNKARUHA-NYILVÁNTARTÓ LAP
P. H. ....................................................................................

agi. ov.

Név:.................................................rendfokozat:........................ munkakör:......................... jogcím:.................................

A cikk
Méret

A kiadás
Mennyi- Osztá

lyozási 
értéke

Lejár
Bevonás

megnevezése m. e. ideje okmány
száma

sége
ideje okmány

száma
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A cikk
Méret

A kiadás
Mennyi- Osztá

lyozási 
értéke

Lejár
Bevonás

megnevezése m. e. ideje okmány 
száma

sége
ideje okmány 

száma

MUNKAKÖRVÁLTOZÁSOK

A változás időpontja A megváltozott (előző) munkakör Megjegyzés
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11. sz. minta

alegység (v. raktár) megnevezése

MOSATÁSI KÖNYV

Betelt: 19........... év hó................ Ezen mosatási könyv....................., azaz:...................................
számozott lapoldalt tartalmaz.

alegység-pk. aláírása
Használatba véve: 19. év ......................  hó ....n.

alegység-pk. aláírása
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A mosásba adás 
ideje 

(év, hó, nap)

A ruházati cikk megnevezése Átvételt igazoló aláírások

Vállalat 
megbízottja 

vagy a mosónő 
aláírása

Mosásból 
visszavétel 

(év, hó, nap)

Mosatási felelős 
aláírása

mennyisége (db, pár)
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12. sz. minta

(szerv megnevezése)
KIMUTATÁS

az.......  évi ellátási, felhasználási és szolgáltatási tényszámokról
A) Hivatásos állomány ellátása

Normatípus

Alapellátás Alapellátás 
kiegészítése

Utánpótlás 
és előléptetés Összesen

Felhasználási területek
Tényleges 

felhasználás 
forintban

fő
jóváírt 
ruha
pénz

fő
jóváírt 
ruha
pénz

fő
jóváírt 
ruha
pénz

fő
jóváírt 
ruha
pénz

egyen- 
ruhás

tiszt méretes ruházati 
cikkek értéketiszthelyettes

vegyes 
ruhás

tiszt árusítóboltok forgalma
tiszthelyettes belső értékesítés értéke

Összesen: Összesen:

24
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B) Munka-, védőruházati és ruházati egységkészlet-ellátás

Megnevezés Munka
ruházat

Védőruházat 
és ruházati 

egységkészlet
Összesen

Ellátásra kiadva

Kihordás miatt leírva 
vagy kiselejtezve

Keletkezett károk értéke

Értékesítve

Összesen:

C) Ruházati szolgáltatások

Megnevezés Ft

Felhasznált javítóanyag értéke

Javításra kifizetve

Mosatás és utánszínezés költsége

Vegytisztítás költsége

Összesen:

Kitöltésre vonatkozó megjegyzések:
1. A hivatásos állomány című résznél a jóváírás és felhasználás forintösszege mellett a vonatkozó ellátási létszámokat is fel kell tüntetni azzal 
az eltéréssel, hogy az Utánpótlás és előléptetés hasábban létszámként csak az utánpótlásra jogosultak száma, míg a jóváírt ruhapénzként az 
utánpótlás és az előléptetés együttes összege szerepeljen.
2. A B) és C) részben a felhasználás adatait csak forintban kell kimutatni a feltüntetett részletezésben.
3. A javításra kifizetve címszó alatt az állami vagy szövetkezeti szervek által végzett javítások költsége szerepeljen.
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(szerv megnevezése)
13. sz. minta

KIMUTATÁS
a sorállomány ellátási létszámairól, valamint a minimális és maximális készletek feltöltöttségéről

ELLÁTANDÓK LÉTSZÁMA: FELHASZNÁLÁS FORINTBAN
- Rendszeresített ht. állomány .................... fő - Beszerzési költség .......... Ft
- Rendszeresített sorállomány .................... fő - Ruhakoptatási járulék .......... Ft
- Újoncállomány .................... fő - Egyéb költség .......... Ft
- Tartalékos tiszti hallgatók .................... fő összesen: ....... .......... Ft
- Elsőéves katonai főiskolai hallgatók .................... fő - Kiselejtezett anyagok értéke .......... Ft
- FEP-beosztott .................... fő - Keletkezett károk összege .......... Ft

S
o 
r 
s 
z 
á 
m

A ruházati 
és felszerelési cikk

Készlet............év december hó 31-én

tényleges 
feltöltött- 
ség muta
tószáma

Minimális 
készlet

Maximális 
készlet

Selejtezési 
adatok

Új 
a szdt. 
raktá
rában

el
oszt.)

használt

Mind- 
össze

sen 
(5 +
10)

szdt. 
rak
tárá
ban 
(II.

oszt)

alegy- 
sé- 

gek- 
nél

újonc
kiképző
egysé
geknél

alap- 
fel- 

szere- 
lés- 
ként 
ki

adva

Ösz- 
sze- 
sen 
(6- 
tól

9-ig)

enge
délye
zett 

muta
tó

szám

hiány
(13-
12)

enge
délye
zett 

muta
tó

szám

több
let 

(12- 
15)

kise
lej

tezve 
az év 
folya
mán

kise
lejte
zésre 
váró 
(IV. 

oszt.) 
kész

letszáma megnevezése m.
e. egy főre egy főre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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Kitöltésre vonatkozó megjegyzés:
1. A táblázat adatait a cikkjegyzék felsorolásának megfelelően, értelemszerűen kell kitölteni.
2. A 12. hasábban az egy főre eső tényleges feltöltöttség szerepeljen.
3. A 18. hasábban a jelentés időpontjában nyilvántartás szerint selejtezésre váró IV. osztályú készleteket kell feltüntetni.
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14. sz. minta

MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött egyrészt a................................................ (szerv megnevezése) mint vá
sárló, másrészt...............................................  (árusító üzlet megnevezése) mint eladó
között, munkaruházat vásárlása tárgyában.

A megállapodás értelmében a fenti BM-szerv dolgozóit munkaruházattal a 
........................................................................ (árusító üzlet neve, címe) látja el.

A BM-szerv sorszámmal ellátott munkaruházat vásárlására jogosító utalványt ad ki, 
megjelölve azon a vásárolható áru fajtáját, annak összegét és az utalvány lejártának 
keltét. (Lejárt utalvány nem váltható be.)

A szerződő felek az alábbiakban állapodnak meg:

1. A vásárló a fazon megtartása mellett, az utalványozott értéknél drágább munkaru
hát is vásárolhat az értékkülönbözet készpénzben történő kifizetése mellett.

2. A megjelölt értékhatár alatti vásárlásnál az áru tényleges értéke és az utalványon 
feltüntetett érték közötti különbözet nem érvényesíthető.

3. Az üzlet kötelezi magát, hogy a megrendelő által megjelölt munkaruházatot az 
igények zavartalan kielégítése céljából folyamatosan készletben tartja.

4. Az utalványok elszámolása havonta egy alkalommal történik. A beváltott utalvá
nyokról az üzlet összesítőt (számlát) készít, ehhez alapbizonylatként csatolja az 
utalványok „átvételi elismervény” szelvényeit.

5. A BM-szerv kötelezi magát, hogy a 4. pont alapján elkészített számla végösszegét 
8 napon belül kiegyenlíti.

Ez a megállapodás.........................................................................-tól a visszavonásig
érvényes.

........................................................... , 19...... év hó ....-n

(üzlet meghatalmazottja) (BM-szerv meghatalmazottja)

28
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15. sz. minta

BM-szerv megnevezése Utalvány száma:........................

UTALVÁNY

Megállapodásunk alapján az utalványt bemutató részére az alábbi ruházati cikkek 
kiadhatók:

...............  db,

...............  db,

...............  db,

...............  db,

pár................................
pár................................
pár................................
pár................................

értékhatár...........................................
értékhatár...........................................
értékhatár...........................................
értékhatár...........................................

Ft
Ft
Ft
Ft

Az utalvány érvényes:..................................... (év, hónap)
Beváltható:............................................................ (Az üzlet pontos címe)
...........................................................  19......év.............. .............. hó............-n

bélyegző és aláírás

BM-szerv megnevezése Utalvány száma:.............................

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

db, pár 
db, pár 
db, pár 
db, pár

értékhatár 
értékhatár 
értékhatár 
értékhatár

Ft
Ft
Ft
Ft

........................................................... , 19......év hó..........-n

átvevő aláírása 

szolg. ig. száma

29
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16. sz. minta

NYILVÁNTARTÁS

a kiadott munkaruha-vásárlási utalványokról

F.
sz. kelt

Igényjogosult Munkaruházat
Átvevő 
aláírása

neve r.-fok. megneve
zése menny. egys.-ár

30
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Szedte és nyomta az Alföldi Nyomda 
Felelős vezető: Szabó Viktor vezérigazgató 

Munkaszám: 2250.66-19-1 
Készült Debrecenben, 1990-ben
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