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\
A 008 /1963 . számú miniszteri utasítás a Rendőrség egyenruhás, és 
vegyesruhás személyi állománya öltözködési színvonalának emelésére 
új ruházati cikkeket rendszeresített, illetve egyes cikkek színét, vagy 
form áját módosította.

A miniszteri utasítás végrehajtására az alábbiakban intézkedem:

1. Az egyéni pénzgazdálkodáson alapuló ruházati ellátási rendszer sza
bályzata és normái módosítása.

A 2050/1961. szám alatt kiadott I/B , I/D  és I/E  alapellátási normá
kat 1964. január 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítom:

a) Az " I/B  alapellátási norma a Rendőrség és a Tűzoltóság egyen
ruhás tisztjei részére” elnevezésű norma „M egjegyzés” részéhez 
5 -  7. pontként fel kell venni az alábbiakat:
,,5. A Rendőrség BM. központi szerveinél és a Budapesti Rendőr
főkapitányságnál szolgálatot teljesítők részére a gyakorlócsizma 
helyett is boxcsizmát kell kiadni.
6. A Rendőrség BM központi szerveitől és a Budapesti Rendőr
főkapitányságtól más rendőri egységekhez helyezettek részére 
a gyakorlócsizma csak az utánpótlási illetmény terhére adható ki.
7. A Rendőrség más egységeitől a BM központi szerveihez, vagy 
a Budapesti Rendőrfőkapitánysághoz helyezettek részére alap
ellátás kiegészítésként gyakorlócsizma helyett boxcsizma csak az 
utánpótlási illetmény terhére adható k i.”

b) Az " I/D alapellátási norma a Rendőrség (vidéki) és a Tűzoltóság 
egyenruhás tiszthelyettesei, tisztesei és legénysége részére” elne
vezésű norma „M egjegyzés” részét az alábbiak szerint kell 
helyesbíteni:

— A „M egjegyzés” rész 4., 8. és 11. pontját hatálytalanítom, 
helyette az alábbiakat kell felvenni:

„4. Az egyik darab posztóköpeny csak a próbaszolgálat letelte 
után, a véglegesítéskor adható k i.”
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„8. A csizmaviselés alól felm entettek részére csizmanadrág 
helyett is pantallót, a csizmák helyett 1-1 pár cipőt kell kiadni.” 
,,11. Az I/E  normából I/D normába átsorolt rendőrök részére 
a gyakorlócsizma legénységi, csak az utánpótlási illetmény te r
hére adható k i.”

c) Az I/E  alapellátási norma a Rendőrség BM központi szerveinél és 
a Budapesti Rendőrfőkapitányságnál szolgálatot teljesítő egyen
ruhás hivatásos tiszthelyettesei, tisztesei és legénység részére 
elnevezésű normát és „M egjegyzés” részét az alábbiak szerint kell 
helyesbíteni:

-  A 19-es sorszámú tiszti boxcsizmából az alapellátás mennyisé
gét 1-ről 2 párra  kell módosítani.

— A 20-as sorszámú gyakorlócsizma legénységit, valamint a 
„M egjegyzés” rész 4. és 7. pontját törölni kell.

-  A „M egjegyzés” részhez 4., 7. és 8. pontként a következőket 
kell felvenni:

„4. Az l/D  normából I/E  normába átsorolt rendőrök részére 
alapellátás kiegészítésként 1 pár boxcsizmát kell kiadni.
7. A csizmaviselés alól felm entettek részére csizmanadrág 
helyett is pantallót, a  csizmák helyett 1-1 pár cipőt kell 
kiadni.
8. Az egyik darab posztóköpeny csak a próbaszolgálat letelte 
után, a véglegesítéskor adható k i.”

2. A Munka- és védőruha norma módosítása.

Az 1875/1961. szám alatt kiadott „Munka- és védőruha norma, vala
mint a ruházati szolgálattal kapcsolatos egyéb norm ák” I. sz. normá
jához (Szakiparosok és egyéb alkalmazottak) 115. sorszám alá fel 
kell venni az alábbiakat:

-  Munkakör: Gépkocsizó járőr szolgálatot ellátók
(URH)

-  Ruhafajta megnevezése: műbőrkabát rövid (háromnegyedes)
düftinbéléssel

-  Ruhafajta jellege: V.

-  Ruhafajta mennyisége: 1 db

-  Ruhafajta kihordási ideje: -  (nincs)

II.
A MÓDOSÍTOTT RUHÁZATI CIKKEK KIADÁSA

1. Térítésmentesen biztosított ruházati cikkek kiadása.

1963. december 31-ig a Rendőrség egyenruhás és vegyesruhás sze
mélyi állománya részére térítésmentesen a következő ruházati cikke
ket kell kiadni:

a) A teljes állomány részére:
-  fésűs tányérsapkát,
-  vállszalagokat és váll-lapokat,
-  rangjelző csillagokat.
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b) A tisztesek és rendfokozatnélküliek részére;
-  ezüstszínű gombokat.

Az ellátást az alábbiak szerint kell végrehajtani:
c) Fésűs tányérsapka kiadása.

Az újm intájú fésűs tányérsapkából (világoskék hajtókaposztó álló
részes) minden igényjogosultnak 1 (egy) db-ot kell kiadni. A jelen
leg használatban lévő fésűs tányérsapkát a használók tulajdoná
ban kell hagyni.

d) Vállszalagok és váll-lapok kiadása.
Az újm intájú (hajtókaposztóból készített) vállszalagból és felgom
bolható váll-lapból minden igényjogosultnak ki kell adni a ru
házati besorolásának megfelelő alapellátási norma szerinti menn

yiséget. Ezt figyelembe véve személyenként az alábbi mennyiségek
adhatók ki:

Vállszalag Váll-lap
-  egyenruhás főtiszt és tiszt 5 pár 3 pár
-  egyenruhás tts., tisztes és legénységi 4 pár 5 pár
-  vegyesruhások 2 pár 2 pár

Az érin tett személyek használatában lévő szürke vállszalagokat 
és váll-lapokat tulajdonukban kell hagyni.
A vállszalagok a posztó köpenyen, fésűs-, posztó- és tropikál zub
bonyon. míg a váll-lapok az esőköpenyen, fehér (sávoly) zubbo
nyon és az ingblúzon viselhetők.

e) Rangjelzőcsillagok kiadása.
A miniszteri utasítás értelmében az egyes beosztottak rendfoko
zatuktól függően az alábbi rangjelzőcsillagokat viselhetik:
-  főtisztek és alhadnagyok 20 mm-es ezüstszínű,
-  tisztek 20 mm-es aranyszínű,
-  tiszthelyettesek 15 mm-es ezüstszínű,
-  tisztesek csontszínű.

Az előbbieket figyelembe véve minden igényjogosultat el kell 
látni a  rendfokozatának megfelelő rangjelzőcsillagokkal.
A kiadásra kerülő vállszalagok és váll-lapok mennyiségét figye
lembe véve személyenként az alábbi rangjelzőcsillag mennyisé
gek adhatók ki:

Egyenruhás Vegyesruhás
-  ezredes és százados 48 db 24 db
-  alezredes és főhadnagy 32 db 16 db
-  őrnagy, hadnagy és alhadnagy 16 db 8 db
-  főtörzsőrmester és szakaszvezető 54 db 24 db
-  törzsőrm ester és tizedes 36 db 16 db
-  őrmester és őrvezető 18 db 8 db

Az állomány használatában (jelenlegi vállszalagon és váll-lapon 
lévő csillagokat bevonni nem kell, azok a  kiadásnál nem vehetők 
számításba.

f) Ezüstszínű gombok kiadása.
Az állományban lévő szakaszvezetői, tizedes, őrvezető és rendfo
kozatnélküli beosztottak ruházatának bronz gombjait ezüstszínűre 
kell kicserélni.
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A csere végrehajtásához személyenként az alábbi gombmennyiség 
adható ki:

Egyenruhás Vegyesruhás
-  zubbonygomb ezüstszínű 42 db 17 db
-  ujjagomb ezüstszínű 66 db 23 db
-  szúrósgomb ezüstszínű 4 db 2 db
-  kézelőgomb ezüstszínű 4 db 2 db

A csere végrehajtása után a bronzgombokat be kell vonni.

Az a) -  d) pont alapján kiadásra kerülő cikkek viselése 1964. évi 
Január hó 1-től kötelező.

2. Térítés ellenében biztosított ruházati cikkek kiadása.

1964. január hó 1-től december hó 31-ig bezárólag az 1964. január 
hó 1-én állományban lévő egyenruhásokat és vegyesruhásokat el kell 
látni az 1964. évi utánpótlási keretösszeg terhére és a PVC esőkö
peny leadása ellenében:

1 db szürke gumírozott ballon esőköpennyel és 
1 db nylon sapkavédővel.

III.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Az I/1 . és 2. pontban elrendelt módosításokat 1963. december hó 
31-ig az érin tett utasításokon át kell vezetni.

2. A BM Terv- és Pénzügyi Főosztály biztosítsa a vállszalagok felvarrá
sához szükséges költségtérítés fedezetét.

3. A BM Anyagi és Technikai Főosztály Vezetője jelen utasításom alap
ján saját hatáskörében gondoskodjék a gyakorlati végrehajtással kap
csolatos intézkedés kiadásáról.
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