
BM. Országos Rendőrfőkapitányság
Bpest,V. Jászai M. tér 16.

Szám: 50-9/5/1958.

AZ ORFK. VEZETŐJE KÖZBIZTONSÁGI HELYETTESÉNEK 

3. számú utasítása.
Budapest, 1958. május hó 9-én.

Tárgy: Közrendvédelmi szolgálatot ellátók nyári öltözködési rendje,

Az ország területén a közrendvédelmi parancsnokok, beosztott tisz
tek, őrsparancsnokok és helyettesek, körzeti megbízottak, nyomozó 
tiszthelyettesek, mozgóőrszemek, járőrök, objektumőrök, személy- 
őrzők és kísérők nyári öltözködését az alábbiak szerint szabályo
zom:

 

Nyári öltözködési időszak: június 1-től szeptember 15-ig.

Budapesten:

08 órától 20_óráig: - újmintájú fehér zubbony, derékszíj és
-  járőrtáska nélkül,

- szürke ing,
- kék nyakkendő,  .
- újmintájú kamgarn pantalló,

 - magasszárú cipő,
- újmintájú tányérsapka, fehér sapka

huzattal ,
 - fehér kesztyű,

 - pisztoly jobboldalon a zubbony alatt
táskában, 

- gumibot a bal csuklóra fűzve viselendő. 
Rossz idő esetén a budapesti főkapitány 
elrendelheti egységesen a szürke zubbony

... viselését.
+ 25 C° felett a budapesti főkapitány egy
ségesen, ideiglenesen eltörölheti a nyak
kendő viseletét és elrendelheti, hogy az

 ingnyakát a zubbonyra kihajtsák.

Ünnepélyes alkalmakkor a budapesti fő
kapitány elrendelheti az alábbi díszöltö- 
zetet:

 - újmintájú zubbony derékszíj és járőr- .
táska nélkül,

'- fehér ing,
- nyakkendő,
- boxcsizma,
- kamgarn csizmanadrág,
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- újmintájú tányérsapka fehér sapkahuzat- 
tal ,

- fehér kesztyű,
- gumibot, bal csuklóra fűzve-.

20-órától 08_óráig: - újmintájú szürke posztó zubbony,
- újmintájú kamgarn pantalló,
- magasszárú cipő,
- vállszíjas derékszíj pisztollyal,
- újmintájú járőrtáska,
- gumibot a derékszíjra fűzve,
- újmintájú tányérsapka,
Nagy melegben a főkapitány egységesen 
engedélyezheti 2o óra után is 02 óráig 
a nappali öltözetetet.

Balatonmenti üdülőhelyeken:

08_órától 20_óráig: Megegyezik a budapesti főkapitányság te
rületére elrendelt öltözködéssel, azzal 
a különbséggel, hogy zártnyakú fehér zub
bonyt viselnek a rendőrök.

20 órától 08_óráig: Megegyezik a Budapesti főkapitányság te
rületére elrendelt öltözködéssel.

Vidéki városok belterületén:

Azon vidéki városok belterületén, ahol megfelelő számú régi mintá
jú fehér zubbony áll rendelkezésre 08-tól 2o-ig az öltözet megegye
zik a balatonmenti üdülőhelyeken szolgálatot teljesítők öltöze
tével, azonban a BM. Anyagi szervei e helyekre fehér kesztyűt és 
fehér sapkahuzatot biztosítani nem tudnak, ezért ezen helyeken ha
 elegendő helyi készlet nincs, az öltözködést fehér kesztyű és fe
hér sapkahuzat nélkül kell egységesen elrendelni.

Egyéb vidéki városokban és községekben:

Azokban a vidéki városokban, ahol nincs, fehér zubbonyból készlet, 
valamint a községekben, az öltözet az alábbi:

- újmintájú tányérsapka,
- szürke ing nyakkendő nélkül, a felső 

gomb kigombolva, a szürke ingre rend
szeresített váll-lappal,

- újmintájú kamgarn pantalló,
- magasszárú cipő,
- derékszíj a nadrág bujtatójába fűzve,
- derékszíjon pisztolytáska,
- gumibot a derékszíjra fűzve,
- járőrtáska,
Az ingujjat felhajtani tilos, azt begom
bolva kell viselni.
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Ha az őrsparancsnok úgy indítja a járőrt, 
hogy a szolgálat az esti és éjszakai ó- 
rákba is benyúlik, az öltözet azonos a 
Budapesti főkapitányság területére el
rendelt 20 órától 08 óráig érvényes öl
tözettel.

Lovasrendőrök öltözete:

A balatonmenti rendőrőrsökön szolgálatot teljesítő lovas rendőrök 
öltözete, megegyezik a balatonmenti egyéb szolgálatot teljesítők öl
tözetével, azzal, hogy sávoly vagy kamgarn csizmanadrágot viselnek. 
Községi lovasrendőrök öltözete megegyezik a községi szolgálatot el
látók öltözetével azzal, hogy sávoly vagy kamgarn csizmanadrágot 
viselnek.

Fegyverzet: Budapesten és a vidéki városok belterületén éjjel és 
nappal pisztoly és gumibot.
Községi járőrök részére nappal pisztoly, gumibot, éjjel 
géppisztoly, pisztoly, gumibot.
A határmenti járási és városi rendőrkapitányságok veze
tői egységesen elrendelhetik nappal is a géppisztoly 
viselését községi járőrök részére.

Felhívom valamennyi közrendvédelmi osztályvezetőt, hogy a megyei 
anyagi szerveken keresztül a hiányzó cikkeket a BM. Anyagi szervei
től igényeljék.
A BM. Anyagi szervei május 15-től fokozatosan ki szállítják a nyári 
öltözködéshez szükséges ruházati és felszerelési cikkeket.
Jelen utasítással egyidejűleg az 1957. évi 2. számú utasításom 
/ megjelent RUT. 1957. 7. sz. alatt / ellentétes rendelkezései hatályu
kat vesztik.

Török Sándor r.ezredes s.k.
Kiadmány hiteléül:  ORFK. Vezetőjének Közbiztonsági

Helyettese./:Hornok János r.szds:/
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