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E G Y Ü T T E S  I N T É Z K E D É S E

a rendőrség egyenruha viselésére jogosult hivatásos 
állománya öltözködési 

előírásainak módosításáról és kiegészítéséről

Budapest, 1990. február 28-án.

A 8/1987. BM utasítás 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján 
a 26/1987. belügyminiszter-helyettesi együttes intézkedés előírá
sainak módosítására és kiegészítésére kiadjuk az alábbi

e g y ü t t e s  i n t é z k e d é s t :

1. A 26/1987. belügyminiszter-helyettesi együttes intézkedés (a 
továbbiakban: Int.) 1. számú mellékletének 2. számú táblá
zata
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a) 2, 4 ,11 ,13 ,14 ,16  rovatainak előírásait a „Fehér tányér
sapka, fonott zsinórral” cikk viselésekor alkalmazni kell. 
Egyidejűleg a „Szolgálati sapka, fonott zsinórral” cikk a 
3- 7 rovatokból törlésre kerül;

b) 1- 10 rovata kiegészül a „Jelsíp, zsinórral” cikkel;
c) „Megengedett öltözet” rovatának fejrésze helyébe a kö

vetkező rendelkezés lép: „Szolgálatban és szolgálaton kí
vül, az alkalomnak és az időjárásnak megfelelően 
viselendő, a vonatkozó szabályok betartásával”;

d) „Megjegyzések” rovata 3. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: „Díszöltözethez és közlekedés- 
rendészeti szolgálat ellátásához viselése kötelező. Télen 
és átmeneti időszakban bőr- vagy fehér cérnakesztyű vi
seléséről az illetékes parancsnok intézkedik.”

2. A Int. IV. fejezetének 1/b. pontja helyébe a következő rendel
kezés lép:
,,b) Fehér nyári szolgálati és tányérsapka ingekhez, ingblú

zokhoz, nyári szolgálati dzsekikhez, valamint a jeszter 
zubbonyokhoz viselhető.”

3. Az Int. IV. fejezetének 1/c. pontja utolsó két mondata helyébe 
a következő rendelkezés lép:
...„Kötelékben vagy alakzaton kívül -  gyalogosan, kerék
párral, illetve lovon teljesített szolgálat során -  a fülrész le
hajlását a parancsnok engedélyezheti.”

4. Az Int. IV. fejezetének 7. és 8. pontja kiegészül a következő 
rendelkezéssel:
„Fehér inggel és nyakkendővel csak a parancsnok külön uta
sítására viselhető.”

5. Az Int. IV. fejezetének 11. pontja második mondata helyébe a 
következő rendelkezés lép:
...„Közterületi szolgálatban a rövid ujjú ingek nyakkendő 
nélkül is, a hosszú ujjú ingek nyakkendővel hordhatók.”...
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6. Az Int. IV. fejezetének 23/a. pontja helyébe a következő ren
delkezés lép:
„a) A 3/4-es szolgálati kabáton, dzsekin, ingblúzon, ingen 

csak a szolgálati jelvények (KMB, idegennyelvi, vizsga- 
fokozati stb.) viselhetők a zsebtakarón. Szolgálatban a 
rendőrség szolgálati azonosító jelvény baloldalt, a zseb
takaró alatt elhelyezett gombra, a zsebtakaró nélküli 
egyenruházatokon a baloldali gallér alatt középen elhe
lyezett gombra rögzítve viselhető.”

7. Ez az együttes intézkedés a kiadása napján lép hatályba, 
rendelkezéseit az érintett személyi állománnyal ismertetni 
kell.
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