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I. RÉSZ.

EGYENRUHÁZATI CIKKEK
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Rendes egyenruházati cikkek.

1. Rendőrsisak.
(1. sz. ábra.)A rendőrsisak a zubbonnyal egyező, szürke színű, keményített gyapjúnemez tompból, hidraulikus sajtolás útján történt kiformázással készül.Részei:1. Fejrész.2. Karima a szemernyővel és nyakvérttel.3. Merevítő taréj.4. Átkötő (szalag).5. Fémperem (szegély).6. Állszíj.7. Verejtékbőr.1-hez.  A fejrész ovális félgömb alakú. A jobb- és baloldalán 2-2 fémperemű szellőző nyílás van. A fejrészen elől a rendőrségi jelvényt (sisakjelvényt) kétágú szúrószög rögzíti. A rendőrségi jelvényt eredeti nagyságban a 3. sz. ábra tünteti fel.2-höz.  A karima anyaga a fejrészével teljesen megegyezik. Az egész sisak egy darab- ból van sajtolva, azonban a karima alsó rész-e viaszosvászonnal van beborítva (kassi- rozva). A karima első része a szemernyő, enyhén lefelé hajlik. Középső legnagyobb szélessége 6 cm, innen menetesen keskenyedik, a karima oldalsó közepéig. A két oldal közepén a legkisebb szélessége 32 mm. Az oldalak közepétől a nyakvért hátsó középvonaláig menetesen szélesedik. A nyakvért kissé le felé hajlik, középvonalának legnagyobb szélessége 6 cm.3- hoz. A fejrész merevítésére és az ütés gátlására 21.5 cm hosszú, 4.5 cm széles, taréj formában lépcsőszerűen préselt (alumínium) fémlemez szolgál. A fémtaréj 4 drb sasszög segítségével van felerősítve. Elől lévő éle a fejrész felső szélénél kezdődik, a hátul lévő része pedig a nyakvért középvonala irányába esik.4- hez. A posztósisak merevítésére a fejrész és a karima találkozási felülete fölött elhelyezett 8 mm szélességű, 0.4 mm vastagságú, a szélén gömbölyűre hornyolt fém (alu- mínium) átkötő szolgál. Az átkötő tökéletesen eldolgozott összeeresztése a baloldal közepén van. Az átkötőt a két oldalon alkalmazott sas-szög segítségével kell felerősíteni a fejrészre. A sas-szögek egyúttal az állszíj karikák felerősítésére is szolgálnak.5- höz. A karima merevítésére 5 mm szélességű 0.4 mm vastagságú, félkemény alumínium szegély szolgál. A fémszegély megfelelő szerkezet segítségével gömbölyű formában van a karika szélére ráhengerelve. A szegély két végének összedolgozása - a nyakvért középvonalánál - megfelelő összeillesztés és hengerelés útján történik.6- hoz. Az állszíj 1 cm. szélességű, 2 mm. vastagságú, szürke lakk bőrből készül. Az állszíj a kétoldalt sas-szögekkel felerősített tüske nélküli csatra szerelendő fel. Bősége csúsztató csattal szabályozható. A csúsztató csatt tüske nélküli „nőkapocs“ része a bal oldalon 8 cm. magasságban van elhelyezve.7- hez. A fejrész belsejében annak alsó részén a verejtékbőr fut körbe. Magassága 4 cm. Anyaga növényileg cserzett természetes színű juhbőr. A verejtékbőr nem tapad közvetlenül a fejrészhez, hanem közöttük, az izzadás ellen vékony parafabetét van.
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8 A sisakon alkalmazott összes fémrészek a posztó anyagánál egy árnyalattal söté- tebb szürke színűre vannak festve. A festést vegyi úton úgy kell eszközölni, hogy az le ne kophasson.Nyári viseletre a rendőrsisak vászon- és parafa-anyagból készül. A nyári sisak színe megegyezik a nyári (vászon) ruha színével.Karhatalmi szolgálat céljaira a rendőrsisak a posztósisakkal teljesen egyező színben és azonos formában, sajtolt acéllemezből készül. Az acélsisakot a fejtől való hővezetés és könnyebb viselése céljából a belsejében alkalmazott hézagos - „laticel" gumival vagy parafával párnázott - bőrsapkával kell ellátni.Az acél-sisak állszíja 2 cm. széles és a posztósisakéhoz hasonlóan szintén csúsztató csattal szabályozható.
2. Rendőrsisak viselése.

A sisak olyképp viselendő, hogy annak elülső része függőlegesen álljon és a jelvény középvonala az arc középvonalával egybeessék.A rendőrsisakon lévő állszíjat mindenkor leeresztve, az áll alatt kell viselni. Használatakor az arc bal oldalán lévő állszíj csattal akként kell szabályozni, hogy a szíj az archoz (állhoz) simuljon.A rendőregyén szogálati fövegét szolgálata alatt zárt helyiségben is fején viseli.
3. Tányérsapka.

(2. sz. ábra.)A zubbonnyal egyező színű szövetből készül, ovális tetejű, magas elejű, fénytelen szürke bőrellenzővel ellátott tányérsapka.Részei:1. Fejrész,2. Tető (tányér) rész,3. Szemernyő,4. Verejtékbőr,5. Bélés.1- hez. A fejrész ovális alakú, kartonnal merevített, magassága 4.5 cm. Előrészén állszíj van, mely mindkét oldalon az oldalak közepéig húzódik, ahol egy-egy kisgombra gombolható.2- höz. A tető (tányér) rész ugyancsak ovális alakú. Homlokrésze elől 7.5 cm magas, a fejrész elülső kapcsolódásától enyhén, egyenesen előre ugró, a fejrészen elhelyezett állszíj gomb magasságáig keményített, illetve kartonnal merevített és a fejrész oldalsó részétől (előlnézetben) 4 cm-el kiugrik. Tarkórész hátul 4.5 cm. széles és a fejrész hátsó középvonalától 4.5 cm-re kiugrik. A homlokrész középvonalára rendőrségi sapkajelvényt kell elhelyezni úgy, hogy a sapkajelvény alsó része a fejrész felső harmadán legyen. A rendőrségi sapkajelvényt eredeti nagyságban a 3. sz. ábra tünteti fel. A fejrész teteje mere- vítetlen, puha.3- hoz. A szemernyő fénytelen, szürkeszínű félhold alakú, legszélesebb részén 5 cm., ahonnan menetesen keskenyedik. Az ernyőt a fejrész kapcsolódásától (a vízszintestől) 40° szöghajlással kell felvarrni.A fejrész felső szélén és a tetőrész két részének érintkezésénél körkörösen búzavirágkék színű szegélyezés fut végig.
4- hez. A fejrész belsejében, ennek alsó részén a verejtékbőr fut körbe. Magassága

3-4 cm, anyaga cserzett természetes színű juhbőr.
5- höz. A bélés szürkeszínű pamutszövetből, vagy gyapjúszövet anyagból készül.
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4. Tányérsapka felszerelések.
Altábornagy, vezérőrnagy.A fejrész felső szélén és a tetőrész két részének érintkezésénél vörös színű szegélyezés fut végig.Az ernyő felett állszíjként gazdagon fonott aranyzsinór szolgál, melyet két oldalon kis gombok fognak le. A hármasfonású aranyzsinór végén felgombolásra alkalmas hurok van. A fejrészt teljes egészében skarlátvörös szalag fedi, alsó részén pedig 2 cm széles aranypaszomány van.

Törzstisztek.A fejrészen 2 cm széles aranypaszomány, az ernyő felett középen tüske nélküli, bronzos-aranyszínű csatutánzattal ellátott szürke bőr állszíj van, melyet két oldalon kis gombok fognak le. Az állszíj szélessége 15 mm.
Főtisztek.Minden tekintetben megegyezik a törzstisztekével, azzal a különbséggel, hogy a fejrészen lévő aranypaszomány csak 1 cm széles.

Tiszthelyettesek.(Főtörm., törm., őrm.)Ugyanolyan, mint a főtisztek részére előírt sapka, azzal a különbséggel, hogy a fejrészen 1 cm széles ezüstszínű paszomány van.
Legénység.(szkv., tiz., pr. rdr.)Azonos a tiszthelyettesekével, azzal a különbséggel, hogy a fejrészen 1 cm székes, búzavirágkék színű paszomány van.

5. Rendőrségi jelvény.
(3. sz. ábra.)Dombormű kidolgozással elkészített bronzosarany színű fémből készült babérkoszorún alul keresztbefektetett puska és kard, ezen pedig nemzetiszínű pajzs van. A babérkoszorú között háromágú kék, zománcozott csillag van elhelyezve olymódon, hogy a csillag egy-egy ága a babérkoszorú közepére van forrasztva, a harmadik ága pedig szabadon felfelé mutat.A keresztben elhelyezett puska és a kard a magyar köztársaság rendőri fegyveres erejének jelképe.A háromágú csillag a demokrácia ellenségei ellen folytatott küzdelmet jelképezi.A rendőrségi tányérsapka jelvény eredeti nagyságát a 3. sz. ábra mutatja. A babérkoszorúk magassága 40 mm, teljes külső legnagyobb szélessége 45 mm. A keresztben elhelyezett puska, illetőleg kard hosszúsága 25 mm. A nemzetiszínű pajzs legnagyobb szélessége 10 mm, legnagyobb hosszúsága pedig 13 mm. A háromágú kék, zománcozott csillag egy-egy szára 19 mm. hosszú.A rendőrsisak-jelvényt eredeti nagyságában a 3. sz. ábra mutatja. A babérkoszorúk magassága 50 mm. Teljes külső legnagyobb szélessége 55 mm. A keresztben elhelyezett puska, illetőleg kard hosszúsága 33 mm. A nemzeti színű pajzs legnagyobb szélessége 15 mm legnagyobb hosszúsága pedig 18 mm. A háromágú kék, zománcozott csillag egy-egy szára 28 mm. hosszú.A sapkajelvény (tányérsapka, rendőrsisak jelvény) valamennyi rendfokozatú rendőr egyén számára egyforma kivitelben van rendszeresítve.
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6. Gombok.
(4. sz. ábra.)A három nagyságban (köpenygomb, zubbonygomb, kisgomb) rendszeresített jelvé- nyes gombokat eredeti nagyságban a rajz mutatja.A köpenygomb átmérője 26 mm, a zubbonygombé 22 mm és a kisgombé 14 mm.A gombok domború rendőrségi jelvény díszítéssel készülnek. A gombok valamennyi rendfokozatú rendőregyén számára egyforma bronzosarany színben és kivitelben vannak rendszeresítve.

7. Tábori sapka.
(5. sz. ábra.)

A táborisapka szürke színű posztóból, vagy szövetből készül és1. fejrészből,2. nyakrészből,3. verejtékbőrből,4. bélésből,5. sapkarózsából,6. két kis jelvényes gombból,7. szemernyőből és8. állománycsoport-jelzésből áll.1- hez. A fejrészből és két oldalrészből összevarrt fejrész lehetőleg szürke pamutszövettel bélelt. A fejrész merevítetlen, puha. Elől 11-12 cm, hátul 5.5-6.5 cm magas.2- höz. A nyakvédő a sapka elülső homlokrészén két darab jelvényes kis gombbal összegombolható. A gombok egymás fölött, a középen elképzelt függőleges vonalban vannak felvarrva. A gomboknál a nyakvédő magassága 5 cm. A gomboktól kezdve jobbra is, balra is a nyakvédő fejrésze, enyhén felfelé ívelt. A középvonaltól kb. 7-8 cm távolságban, a nyakvédő magassága 6-7 cm. Innen kezdve hátrafelé menetesen alacsonyodik olymódon, hogy a hátsó középrészen a magassága 5-6 cm.3- hoz. A fejrész belsejében ennek alsó részén a verejtékbőr fut körbe. Magassága 3-4 cm. Anyaga növényileg cserzett, természetes színű júhbőr-4- hez. A bélés szürkeszínű pamutszövetből, vagy gyapotanyagból készül.5- höz. A sapkarózsa a fejrész előrésze közepének legmagasabb részére kerül. Átmérője 3 cm. A közepén lévő 1 cm átmérőjű köralakú nemzetiszínű pajzsot valamennyi rendfokozatú rendőregyén számára egyformán bronzosarany színű (tehát a gombokkal megegyező színű) zsinór vagy zsinórdíszítést utánzó fémrész övezi.7- hez. A táborisapka szemernyője minden tekintetben (méret, szín) megegyezik a tányérsapka szemernyőjével. Az eddig rendszeresített galambszürke posztóval, vagy szövettel való bevonás tehát elmarad.8- hoz. A vízszintesen és részarányosan elhelyezett állománycsoport jelzés a sapka baloldalán, a nyakvédőn az eddig alkalmazott Bocskay-dísz helyére (tehát a baloldal második ötödére) kerül.
8. A sapka viselése.A sapka olyképp viselendő, hogy annak szemernyője a test középvonalára merőlegesen álljon és a sapkajelvény (sapkarózsa) középvonala az arc középvonalával egybeessék.Rendőregyén zárt helyiségben sapkáját - puskával teljesített szolgálat kivételével - mindig köteles levenni a fejéről, s azt maga mellé, vagy maga elé helyezi. Álló helyzetben pedig jobb kezében tartja olymódon, hogy ujjaival a sapka szemernyőjét középen megfogja (a hüvelykujj a szemernyő belső részén van!) s 'azt jobb felső lábszárához szorítja úgy, hogy a tetőrész nézzen kifelé. A táborisapka nyakrésze nagyon hideg időjárásnál, zivataros időben és nagy esőben leeresztve (de mindenkor összegombolva) is viselhető.
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9. Tiszthelyettesi és legénységi zubbony.
(6. sz. ábra.)Avatott galambszürke színű posztóból vagy szövetből (kamgarn, kord) készül.Zakó szabás. Kihajtásos (fazonos), testhezálló, elől derékbeszabott, símahátú, hátvar- rásos, deréktól lefelé hasítékos (slicces), egysoros gombolású zubbony.A zubbony eleje az alsó gombolásig egyenes, az alsó gombtól a zubbony aljáig pedig úgynevezett csákóban végződik.. A zubbony elejének alja szögletes.A kihajtás (fazon) gomblyuk nélküli. Legnagyobb szélessége 9 cm. A fazon kivágással párhuzamosan a kivágástól lefelé számítva 2.5 cm-re egy-egy állománycsoport jelzési, a zubbony jobb elejére pedig 4 zubbonygombot kell egymástól egyenlő távolságra fel- varrni. Az utolsó gomb a derékhajlásban lévő derékvarraton legyen.A zubbonyra kívül egyenes zsebtakaróval, két felső és két alsó zsebet, belül egy-egy begombolható (fedett) belsőzsebet kell varrni. A felsőzseb takaró hossza 12-14 cm, teljes szélessége 5-6 cm. A felsőzseb teljes mélysége 15-17 cm, az alsózseb takaró hosssza 17-19 cm, a szélessége 7-8 cm. A két alsózseb aljának a zubbonyalj feltűzésétől 3-5 cm-nyi távolságban kell végződnie. A felsőzsebeket a zubbony szélétől számítva 9-11 cm-nyi távolságban, az alsózsebeket pedig 12-14 cm távolságra kell felvarrni. A zsebtakaró a zsebre egy kisgombbal gombolódjék. A két alsó zseb takaróinak felső szélét a derékvar- rástól lefelé számított 4 cm-re kell bevarrni. A zubbony sima ujjai két részből állanak. Az ujjak hátsó varrásának alsó részére 8-10 cm magas vakhasítékot kell vágni. A vakhasítékokon 3-3 vakgomblyukat kell kötni és ezekre kisgombokat kell varrni. A zubbony a mell és a hónalj körül bélésvászonnal van bélelve. A zubbonyt 2 mm-es tűzéssel kell készíteni. A hátrész két oldalán a derékvonal magasságában a derékszíj részére egy-egy sárgaréz kamót kell alkalmazni. Szolgálaton kívül, általában a derékszíj nélkül viselt zubbonyoknál a kamó alkalmazása mellőzhető.A rendfokozati jelzések mindkét vállon alkalmazott a zubbony saját anyagból készült 4.5 cm széles és a váll szélességének megfelelő hosszúságú bélelt vállszalagon vannak. Külső része az ujjvarásba van bevarrva. Nyaki része pedig kisgombbal gombolható be. A vállszalag hátsó széle a váll középvonalán fekszik, a nyak felé eső vége pedig félkör alakban gömbölyített.

10. Tiszti zubbony.
(7. sz. ábra.)Avatott galambszürke színű posztóból, vagy szövetből (kamgarn, kord) készül. Szabása, kivitele teljesen azonos a legénységi zubbonyéval, mindössze annyi a különbség, hogy nem 4, hanem 3 zubbonygombbal gombolható és ennek megfelelően a kihajtása mélyebb.A tiszti zubbony derékszíj tartó kamók nélkül készítendő.

11. Zubbony viselése.
A zubbonyt mindenkor inggel, nyakkendővel teljesen begombolva kell viselni. A fazont felgombolni nem szabad!

12. Vállszalagvédő.
(8. sz. ábra.)

A szolgálatukat puskával ellátó rendőrök a vállszalag, illetőleg azon lévő rendfokozati jelzés megóvása céljából - kizárólag eme szolgálatuk tartama alatt - a zubbony anyagából készlett, két végén nyitott, két hosszan ti oldalán egybevarrott „tasak" formájú vállszalagvédőt viselnek.A vállszalagvédőt a vállszalagnak megfelelő méretben úgy kell elkészíteni, hogy annak felső, nyak felé eső része a rajta lévő gomblyuk segítségével a fémgombhoz legyen gombolható. A felső rész ujjvarrás fölé eső végével a válltekercset (válldugót) körül kell varrni. A vállszalagvédő alsó része olyan méretben készítendő, hogy az az ujjvarrás szélétől a vállszalagot lefogó gombig terjedjen.
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13. Tiszthelyettesi és legénységi pantallónadrág.
(9. sz. ábra.)Színe és anyaga egyezik a zubbony színével és anyagával.Áll: két elő- és két hátrészből összeállított lábszárból és a zsebekből.Elől egy begombolható hasítékkal van ellátva. A hasíték mindkét oldala egy-egy vászonnal bélelt szövetborítékkal készül. Ezek a borítékok a begombolásnál egymáson fekszenek és 4 drb szürke, vagy fekete gombbal vannak ellátva. A kötő baloldalán ezen felül hím-, a kötő jobboldalán nőkapocs van alkalmazva. A jobboldali borítékon lévő gombok, a baloldali borítékon lévő gomblyukakkal akkép gombolandók be, hogy a toldalék 4 gombja fedve legyen. A hasíték borítékok mindkét alsó vége alá a bélésvászonból álló kisebb aljzatok vannak az ágazatnál befektetve, hogy a hasíték felszakadását megakadályozzák. A nadrág a felső két oldalán alkalmazott és csattal ellátott nyelvek segélyével bővebbre, vagy szűkebbre szorítható. A nadrág derékkerülete hasonló színű bélésvászonnal van belülről bélelve és ezen a nadrágtartó számára elől 4, hátul 2 szürke, vagy fekete gomb van. Az oldalvarrásban eddig alkalmazott 0.2 cm-es búzavirágkék szegélyzsinór bevarrása elmarad.A nadrág formázás nélkül, rendes pantallószabásban (hosszúnadrág formában) készül, felhajtás nélkül. Ezáltal a rövidszárú csizmaszárán kívül, vagy abba bedugva viselhető. Ez utóbbi esetben úgy kell viselni, hogy a pantalló a csizmaszárra 8-10 cm-re visszahajoljék.A nadrágon elől 1-1 rendes ferde vágású zseb, elől jobboldalt egy órazseb, hátul két fedett farzseb van. A farzsebek fedővel és gombbal készülnek, az órazseb szintén gombbal gombolható. A zsebek alsó és felső vége erős hurokvágással (ringlivel) készítendő. A pantallónadrágot alul erős védő, koptatózsinórral kell ellátni.Öv vagy nadrágszíj részére a derékvonalba elől 4, hátul 2, a nadrág anyagából készült rögzített bujtató alkalmazandó.

14. Tiszti pantallónadrág.
(9. sz. ábra.)Színe és anyaga egyezik a zubbony színével és anyagával. Szabása és kivitele teljesen azonos a legénységi pantallónadrágéval, mindössze annyi a különbség, hogy alul rendes 4 cm szélességű felhajtással készítendő.Szolgálaton kívül a tiszthelyettesek és a legénység a felhajtással készített tiszti pantallónadrágot viselhetik. A tábornoki pantallónadrág felhajtás nélkül készül és szabványos skarlátvörös színű, 4 cm szélességű lampasszal viselendő. A tábornoki nadrág oldalvarrata 2 mm szélességű vörös szegélyzsinórral (paszpollal) készítendő. A szegélyzsinór mindkét oldalán attól 0.75 cm távolságra kell felvarrni a vörös lampaszt.

15. Lovaglónadrág.
(10. sz. ábra.)A lovaglónadrág anyaga a zubbony anyagával azonos és angol szabás szerint készül olyképpen, hogy oldalvarrata a térdek fölé hajolják. A nadrág fedél nélküli ferde irányú oldalzsebekkel van ellátva. Jobb előrészén gombolható órazsebe, a jobb hátsó részén pedig egy gombolható farzsebe van.Elől a hasíték felső részének közepe nem kapoccsal, hanem gombbal záródik. A lovaglónadrág felső részén lévő bélésvászon felső szélétől 1.5 cm távolságban a szövet és a vászon között a nadrágszíj számára 4 cm szélességű korc van letűzdelve, amely jobbról a lovaglónadrág külső oldalán, balról pedig a belső oldalán végződik. A lovaglónadrág külső oldalvarrása mentén a lábikrától lefelé a lábcsuklónál, mintegy 15 cm hosszú
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13 hasíték húzódik. A lovaglásnál használt lovaglónadrágot a szokványos helyen saját anyagából, vagy azonos színű düftin (ördögbőr), vagy azonos színű bőrből lovaglófolttal lehet ellátni.Altábornagynál és vezérőrnagynál a lovaglónadrág angol szabás szerint készül ugyan, de oldalvarra a, az oldalvarrás mentén felvarrandó, szabványos skarlátvörös színű előírt szélességű lampasz felvarrása céljából (a térdek fölé nem hajlik) teljesen egyenes-
16. Köpeny.

11. sz. ábra.)A köpeny galambszürke posztóból szegélyezés nélkül, kihajtott, de fel is gombol ható széles fazonos szabásban készül. Két előrészből és egy két darabból összevarrt hátrészből van összeállítva. Az elő- részen két sorban 4-4 gomb van felvarrva. A két pár alsó gomb párhuzamos egymással, a többiek ívelt gombolásnak. Az alsó három pár gomb egymástól egyforma távolságban van. a negyedik pár a fazonhoz mérten úgy van felvarrva, hogy a fazon felgombolható legyen. A négy pár gomb közül az alsókat a köpeny zsebfedőjének alsó szélével egyvonalban kell felvarrni.A gallért saját anyagából a fazon vonalának megfelelően olykép kell elkészíteni, hogy felgombolt állapotában elől fordított "V“ alakot képezzen. A kihajtást (fazont) baloldalon gomblyukkal kell készíteni.A kihajtás (fazon) legnagyobb hosszúsága 27-30 cm, a legnagyobb szélessége pedig 14-15 cm. A gallér „V“ formájú szöglethossza elől 10-11 cm. A gallér mindkét szögletében az (alsó) külső szélével párhuzamosan (tehát nem a fazonra!) egy-egy állománycsoport jelzést kell felvarrni.A köpenyen két egyenes fedővel ellátott ferdevágású besüllyesztett alsó zseb van- A zsebfedő hossza 19-20 cm, a szélessége 8-9 cm.Az ujjak 2 darabból vannak összeállítva és felhajtás (mandzsetta) nélkül készülnek.A hátrész berakott ránc (faltni) nélkül egyenes szabásban, kissé szűkített (svei- folt) derékkal (nem erősen testhezállóan!) készül. A derék magasságában két részből álló 7 cm széles derékszalag (dragoner) van. Ezeknek a részeknek felső, kabátba nem varrt széle két egymástól 14 cm-re fekvő gombbal gombolható össze.A hátrész középvonala a köpeny aljától felfelé 40-50 cm hosszú hasítékkal (sliccel) készül. A hasítékra nem kell gombokat varrni.A köpeny szürke (barchett) és megfelelő ujjabéléssel van ellátva. A köpeny szőrmebéléssel is ellátható (szőrmegallérral nem!)A rendfokozati jelzések mindkét vállon alkalmazott, a köpeny saját anyagából készült bélelt, 4.5 cm széles és a vállszélességnek megfelelő hosszúságú vállszalagon vannak. Külső része az ujjvarrásba van bevarrva, nyaki része pedig fémgombbal begombolható. A vállszalag hátsó széle a váll középvonalán fekszik, a nyak felé eső vége pedig félkör alakban gömbölyített.Altábornagy és vezérőrnagy köpenye 0.2 cm széles skarlátvörös szegélyposztóval (paszpollal) készül.
17. Lovasköpeny.(11. sz. ábra.)Szabása és kivitele megegyezik a rendes köpennyel, csupán annyi a különbség, hogy a hátrész középvonala a derékszalagig (dragonig) fel van hasítva, a hasíték a köpeny aljától 40-50 cm hosszú részén a rendes köpenyhez hasonló kivitelben gombok nélkül készül, a felhasítás rendes hasíték és a dragon közé eső részen alul mindkét oldalon meg felelő alátéttel készítendő és az alátéten 4 drb egyforma távolságban elhelyezett kis gombbal gombolható össze.A bal zseb torkolatánál köpenyszövettel szegélyezett kardhasíték van. mely egy- szövetszalag és egy gomb segélyével össze kapcsolható.
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18. Köpeny viselése.A köpeny, ha más nincs elrendelve, október 15-től április hó 15-ig felöltve viselendő. Ezenkívül esős időben és hideg időjárás esetén szintén felöltve kell viselni. Menetöltözetnél a köpeny, ha más nincs elrendelve, nov. 1-től ápr. 15-ig felöltve, egyébként felmálházva viselendő. A felöltött köpenyt 3 gombbal begombolva, nyitott fazonnal kell viselni. Nagyon hideg időjárásnál, zivataros időben és nagy esőben a köpenygallér is felgombolható.Zárt helyiségben szolgálatot teljesítő rendőregyénnek a köpenyét le kell vennie, azt csak abban az esetben tarthatja fenn, ha ott a közönség is felsőkabátban tartózkodik vagy ha egyáltalában nincs helye a köpeny letevésének. Köpeny nélkül kell megjelenni zárt helyiségekben, jelentkezéseknél, bemutatkozásoknál, kérelmeknél, panaszoknál.
19. Esőköpeny.

(12. sz. ábra.)Galambszürke vízhatlanított anyagból (vászonból) készült bő ruhadarab. Ujjakkal, oldalt két ferdevágású zsebnyílással, belső részén azonos anyagból készített és 4 gombbal ellátott két hordszalaggal, elől 5 darab bújtatott szürke, vagy fekete csontgombbal készül. Az esőköpenyt legombolható csuklyával is el lehet látni. A hátrész egyenes szabásban, alul 40-50 cm hosszú hasítékkal készül. Mindkét karöltő alatt 3 szellőző nyílás (ringli) vanA rendfokozati jelzések a köpennyel ellentétben nem az ujjvarrásba bevarrt vállszalagon, hanem az esőköpeny anyagából külön elkészített vállapon (epuletten) vannak. Az esőköpenyre való vállap kék szegélyezés és zsinór nélkül készül. Szélessége 3.5 cm. A vállap felerősítésére a vállon keresz.be 2-2 kb. 1 cm széles bújtatót kell felvarrni.
20. Esőköpeny viselési módja.1. Szolgálatban:a) felöltve és begombolva a szerelvény fölött,

b) fel nem öltve, hordszalagokkal a tölténytáskák mellett derékszíjra gombolva a háton csüngve.2. Szolgálaton kívül: felöltve és begombolva.
21. Nyári ruházat.

(13. sz. ábra.)A nyári ruházat áll: a nyári zubbonyból és a nyári nadrágból.Anyaga zsávoly. Színe galambszürke.
22. Zsávoly zubbony.Kivitele ugyanolyan, mint a posztó zubbonyé, a következő eltérésekkel:1. A rendfokozati jelzések a posztózubbonnyal ellentétben nem az ujjvarrásba bevarrt vállszalagon, hanem a zsávolyzubbony anyagából elkészített vállapon (epuletten) vannak. A nyári zubbonyon lévő vállap szabványos kék szegélyezéssel és 4.5 cm szélességben készítendő. A kék szegélyezést körülvevő zsinór azonban a vállszalagot teljesen (tehát az ujjvarrási szélét is) körülövezi. Az ujjvarrásba tehát vállszalagot nem kell bevarrni, ehelyett a vállon keresztbe a vállap felerősítése céljából 2-2 kb. 1 cm széles bújtatót kell alkalmazni.2. A szövetzubbonynál az ujjakon alkalmazott hárem kis gomb itt elmarad- A legénységi és tiszthelyettesi zsávolyzubbony elől 4 gombbal, a tiszti zsávolyzubbony 3
ÁBTL - 4.2 - sz.n R. - 9. BM /16

keresz.be


15gombbal, a zsebfedők egy-egy kis gombbal gombolódnak. A gombok azonban nincsenek felerősítve a zubbonyra, hanem hogy mosásnál könnyen fel és leszerelhetők legyenek, kis menetes karika (acél kulcskarika.) segítségével szerelendők fel, a gombok felerősítésére szánt helyen kivarrt kis lyukakba. A zubbony jobboldali belső szegélyét tehát úgy kell felvarrni, hogy a gomb karikája a külső rész és a szegély között legyen.
23. Zsávoly nadrág.Szabása és kivitele ugyanolyan, mint a posztónadrágé. A tábornoki zsávolynadrág a tiszti pantallónadrággal azonos kivitelben - tehát lampasz nélkül - készítendő.

24. Nyári ruházat viselése.A nyári ruházat meleg időben, a nyári hónapokban viselendő, éspedig: szürke zsá- voly ruházat minden gyakorlatnál (a gyakorlatot elrendelő parancsnok intézkedésére) őrsszolgálatban (közlekedés és járőr szolgálat) továbbá az időjáráshoz képest minden előforduló munkánál, a laktanyában, irodai szolgálatban, végül szolgálaton kívül. Szigorú figyelem fordítandó arra, hogy a nyári ruházat tiszta és kifogástalan legyen.
25. Szürke ing.

(14. sz. ábra.)Halvány, galambszürke színű anyagból (molinóból, puplinból, finom clottból, vagy nyersselyemből) rávarrott szimpla kézelővel és rávarott alacsony, dupla, hegyes, gallérral, elől két felső zsebfedős zsebbel, sima szürke gombokkal készített ing.A gallér leghosszabb szélessége (spitze) elől 7.5 cm, és egy-egy szürke gombbal az inghez gombolható, tehát a gallér sarkába egy-egy függőleges gomblyuk kötendő.A gallér hátsó része közepén sarkosan (spitzesen) kiszélesedik ép egy szürke gombbal az elejéhez hasonló módon szintén az inghez gombolódik.Az ing elől végig hasított és a begombolása végett elől egymástól egyenlő távolságban a jobboldalon 6 gomb, a baloldalon ennek megfelelően 6 gomblyuk van.A váltakra a vállszalagot nem kell varrni, ehelyett a vállon keresztbe a vállap felerősítése céljából 2-2 kb. 1 cm széles bújtatót kell varrni. Az inghez használt vállapra sem kék szegély, sem zsinór nem alkalmazható. Az ingvállap szélessége 3.5 cm.
26. Fehér ing.

(15. sz. ábra.)Fehér puplinból, vászonból, vagy fehér nyersselyemből készül.Szabása és kivitele általában megegyezik a szürke ingével, azzal a különbséggel, hogy a zsebek elhagyhatók, a gallérja (spitze) elől gomblyuk nélkül készíthető és hátul a szürke ingnél alkalmazott sarkosítás és gomb szintén elmarad.
27. Nyakkendő.

(16. sz. ábra.)Mintázás nélküli, hosszú matt sötétszürke színű gyapjúból készített nyakkendő.
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28. A nyakkendő viselése.A polgári ruhánál általánosságban használt hosszú nyakkendővel azonos módon viselendő. (16. sz. ábra.)

29. Alsónadrág.Molinóból, vagy vászonból készül, hosszúszárú, a derék kerületében hátul egy háromszögletű kivágás van, mely egy zsinórral összehúzható. A derék kerülete elől két gombbal gombolódik.
30. KapcaMolinóból, vagy vászonból készül. Mérete 49 X 42 cm.
31. Zokni.Rendőrségi egyenruhához polgári szabásban készített fekete színű zokni viselhető.

32. Kesztyű.
(17. sz. ábra.)Színe szürke, vagy fehér. Készíthető mosható sötétszürke, vagy fehér cérnából, vagy gyapjúból, szarvas- vagy juhbőrből.Leírása: 5 ujjas, a csuklónál a tenyér oldalán lévő része beszegve és a varrásnál letűzve. A kesztyű begombolására egy 24-es nagyságú két lyukas szürke, illetve fehér gomb és ezen a gombnak megfelelő gomblyuk szolgál. A kesztyűn a kézfej részen saját anyagával, három díszvarrást kell varrni.

33. Bakancs.
(18. sz. ábra.)

A bakancs növényileg cserzett marhabőrből készült. Előlába egy, a bokarésze két részből áll. Az alsó rész a talp, talpbélés és betéttalpbélésből áll, mely elől legömbölyített és 0.5 cm-rel szélesebb, mint az előláb. 2 cm magas, patkóval és patkóbéléssel ellátott sarokkal és zárt nyelvrésszel készül. A bakancs összefűzésére lyukak vannak a kettőzött oldalszélekbe vágva, melyekbe a bőrből készült fűző van vezetve. Kizárólag csak fekete bakancs viselhető.
34. Félcipő.

(19. sz. ábra.) Feketeszínű, síma orrésszel készül, kapli nélkül.
35. Egészcipő.

(20. sz. ábra.) Fekete magasszárú, síma orrésszel készül, kapli nélkül.  
ÁBTL - 4.2 - sz.n R. - 9. BM /18



17
36. Rövidszárú csizma.

(21. sz. ábra.)Anyaga és kivitele megegyezik az eddigi rövidszárú „utász“ csizmával. Bokacsatoló szíjjal viselhető.A rövidszárú csizma csak tiszthelyettesek és legénység részére van rendszeresítve.
37. Magas, puhaszárú csizma.

(22. sz. ábra.)Anyaga fekete box, vagy tehénbőr. Orra elől lekerekített és kissé magasított. A talpak elől legömbölyítve vannak és valamivel szélesebbek, mint az előlábak. A sarkak6-8 sarokfoltból állanak és kb. 2.5 cm magasak. A szár magassága a testalkathoz képest 40-43 cm és bélés nélkül készítendő. Fejrésze bélelve. A kéreg magassága 7 cm. Sima  kapli nélküli kivitel.A szárnak ív-alakban (magyarosan) kivágott és lapos zsinórzattal szegélyezett torkolata van. A kivágott torkolat elől 2 cm átmérőjű rózsácskával van díszítve. A lapos zsinórzat 5 mm széles, hármasfonású.
38. Magas, keményszárú lovaglócsizma.

(23. sz. ábra.)Anyaga fekete box, vagy tehénbőr. Orra elől lekerekített és kissé magasított. Fejrész, talp, sarok kivitele ugyanolyan, mint a puhaszárú csizmáé. Egy darabból álló kemény szára cserzett juhbőr béléssel van merevítve. A szárnak ugyanolyan ívalakban kivágott és lapos zsinórzattal szegélyezett torkolata van. mint a puhaszárú csizmának.A sarkantyúbőr tompított hegyű, ék alakú talpbőrből készül.A magas keményszárú csizmát a lovasegységeknél szolgálatot teljesítők a lovaglásnál felcsatolható sarkantyúval viselik.
39. Felcsatolható sarkantyú.

(23. sz. ábra.)

A sarkantyú egy 25 mm hosszúságú nyakból és ebből kétfelé ágazó, a csizmakéreg görbületének megfelelően hajlított ágból áll, melyek közül a külső 5 mm-el hosszabb.A nyak kissé lefelé irányítva, 14-16 mm átmérőjű hasított gömbfejjel végződik, amelyeknek hasítékában egy 16-20 mm átmérőjű acéltaraj van.A sarkantyúszíj fekete 2.2 mm vastag, 15 mm széles fénybőrből készül. Hossza 50 cm. A szíj egyik végén a széltől kb. 10 mm-re egy 10 mm hosszú hasíték van, a sarkantyú gombra való felgombolhatása végett, míg a másik vége mérsékelten keskenyített, amelyen tövislyukak vannak. A sarkantyú csak lovaglócsizmán és kizárólag lovaglásnál viselhető, tehát a lóról való leszállás után a sarkantyút azonnal le kell csatolni-
 40. Munkaruha.

(24. sz. ábra.)Szürke vászonból készül. Egybeszabott (overall). A mellrész felső két oldalán egy- egy gombolható zsebfedővel ellátott rávarrott zsebbel. A nadrágszár részen elől oldalt, az alsóruházat nadrágjának zsebeivel egyező magasságban jobbról és balról erősen szegé- lyezett 25 cm hosszú függőleges vágású nyílás. Az overall felső része teljesen azonos szabásban a rendszeresített szürke inggel, azzal a különbséggel, hogy az u. n. bebújó nyílás (mell gombolás) lefut a nadrágszárak belső, felső összevarrásáig.
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18 A derékrészen körül azonos anyagból készült tüske nélküli csattal ellátott öv van, mely a szerelőruha hátsó részéhez 4 cm hosszúságban van odavarrva. A munkaruha úgy, mint az ing, vállappal van ellátva. A munkaruhán elől 4 drb 20 mm átmérőjű szürke gomb van:Mindkét nadrágszáron oldalt 1-1 rávarrott zseb, alul pedig saját anyagából készült kettős gombolású zárószalag van.
41. Gyászjelvény.4 cm széles, fekete karszalag a legfelső ruhadarab bal felső karján viselendő és pedig: a gyászkíséret tisztjei által (a parancsnok kivételével) és a temetésekhez kirendeltek által.Nagy, 8 cm széles fekete szalag viselendő: a gyászkíséret parancsnokául beosztott tiszt által, a legfelső ruhadarabon, jobb vállról a bal csípő felé.Családi gyász esetén fekete karszalag - szolgálaton kívül - a bal karon viselhető.

Téli óvócikkek.
42. Kötött ujjas mellény.

(25. sz. ábra.)Szürke színű gyapjúból kötött kivitelben, nyitott nyakrésszel, hosszú ujjakkal készül. Az ujjak a csuklóban érmelegítőben végződnek. A derék, a nyak és az ujjak végein a kötés erősítve van.
43. Téli ing, alsónadrág.

(26. sz. ábra.)A hideg elleni védekezés céljából, a téli ing és alsónadrág meleg, kötött anyagból (jéger) készül.
44. Szőrmés mellény.Rendes polgári mellényszabásban szürke posztóból, szőrmével bélelve készül. Felső ruhadarabként nem viselhető.

45. Botos.
(27. sz. ábra.)A botos általában két félszárból, két előrészből és talpból áll. A félszárak és előlábak nemezből, vagy halinából készülnek. Az előlábak sarokrész és a félszárak a bokáig könnyű barna felsőbőrrel vannak borítva. A talp, bőrből készül.

46. Érmelegítő.
(28. sz. ábra.)Télen, hideg időjárás esetén a ruhával azonos színű kötött érmelegítő viselhető. Az érmelegítő hosszúságúi 16 cm.

ÁBTL - 4.2 - sz.n R. - 9. BM /20



19
47. Szőrmével bélelt szürke fejes kesztyű.

(29. sz. ábra.)A köpennyel azonos színű posztóból készített, szőrmével bélelt fejes kesztyűnek csak a hüvelykujj része van külön szabva, a többi ujjak egybe. A fejes kesztyű 8 cm hosz- szan a csukló fölé ér. A csuklórész bősége, rávarrott pánt segítségével gombbal szabályozható.
48. Bunda.

(30. sz. ábra.)A posztóköpenynek az alábbi eltéréssel felel meg:Gallérjára 15 cm széles egyszerű fekete színű szőrmegallért kell varrni, a bundát pedig teljes egészében szőrmebéléssel kell bélelni.
49. Nyakvédőkendő (sál).

(31. sz. ábra.)Télen nagyon hideg időjárásnál és zivataros időben a felgombolt köpenygallér alatt sötétszürke színű, kötött gyapjú, vagy posztó anyagból készített sál viselhető.A sál díszítés (rojtok) nélkül 100 cm hosszúságban és 20 cm szélességben készül.A sálat köpeny nélkül, vagy nyitott köpenygallérhoz viselni nem szabtad!
50. Fülvédő.

(32. sz. ábra.)Télen igen hideg időjárás esetén, egyenruhával azonos szürke anyagból készült fülvédő is viselhető.
Viselésre megengedett cikkek.

51. Körköpeny.
(33. sz. ábra.)A körköpeny a köpennyel azonos színű szövetből, posztóból (félfinomposztóból) készül, félkört képezve két előrészből és egy hátrészből áll. A körköpeny gallérján elől  állománycsoportjelzés, a vállon rávarrott szabványos vállszalagokon rendfokozati jelzés van.Elől a zsebek helyén egy-egy szürke gombbal gombolható karnyílás van. A körköpeny rejtett gombolású. Begombolhatása céljából a jobboldali szegélyrészen 4 szürke gomb, a baloldali szegélyrész belső előszéle alatt egy borításban 4 megfelelő gomblyuk van. A gallér alsó része kapoccsal gombolható.

52. Körköpeny viselése.Csak tisztek és tiszthelyettesek (őrm., törm., főtörm.) viselhetik.A körköpeny vállravetve, begombolva, vagy nyitva viselhető.
53. Fekete lovaglónadrág.Tisztek és tiszthelyettesek (őrm., törm., főtörm.) részére a 10. sz. ábra szerinti sza- básban és kivitelben. Lovaglófolttal (bőrfolttal) nem viselhető.
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54. Készen kötött nyakkendő.
 (34. sz. ábra.)Szolgálaton kívül mintázás nélküli, matt sötétszürke színű műselyem, vagy selyem anyagból készített nyakkendő is viselhető.Matt, sötétszürke színű gyapjú, műselyem, vagy selyem anyagból készített nyakkendő a 34. sz. ábra szerint készen kötött állapotban (rugós vagy más megoldású tartószalaggal) is beszerezhető és viselhető.

55. Sárcipő.

A sárcipő díszben teljesítendő szolgálatok kivételével szolgálatban és szolgálaton kívül kizárólag fekete színben viselhető. Rendben és sorban azonban sárcipő nem viselhető. Csizmával sárcipő szintén nem viselhető.
56. Szürke ing.

A 15. sz. ábra szerinti szabásban elkészítve. Viselhető tisztek, tiszthelyettesek, és legénység által, ha egyöntetű öltözet nincs elrendelve.
Rendfokozati jelzések.

57. Vállszalag.
(35. sz. ábra.)A viselt egyenruha anyagával azonos színű anyagból készített, zsinórral szegélyezett vállszalag teljes szélessége 4.5 cm. Hosszúsága a váll szélességétől függően változik.A vállszalagot ujjvarrási szélének kivételével egy 3 mm széles, búzavirágkék színű szegély veszi körül, ezt pedig egy 3 mm szélességű, tiszteknél arany, tiszthelyetteseknél ezüst, legénységnél búzavirégkék színű fonott zsinór övezi.A vállszalag a váll külső szélére, az ujjvarrásba varrandó, a nyak felöli részén altábornagy és vezérőrnagy kivételével félkörösen gömbölyített és a félkörszél középpontjában egy jelvényes kisgombbal a vállra gombolható. Altábornagy és vezérőrnagynál a vállszalag nyak felőli vége nem gömbölyű, hanem sarkos.A vállszalagot úgy kell felvarrni, hogy a hátsó hosszúsági széle a vállközép varrása felett helyezkedjék el.

58. Csillagok.A hatágú csillagok szabványos kivitelben kizáróan fémből, arany és ezüst színben készülnek. A csillagok átmérője 16 mm.
59. Altábornagy, vezérőrnagy rendfokozati jelzése.Az altábornagy és vezérőrnagy vállszalagját egész szélességében és hosszában szabványos aranypasszomány fedi.A vállszalagot ujjvarrási széle kivételével 3 mm széles, vörös szegély és 3 mm széles arany fonott zsinór övezi.
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21Az altábornagyi rendfokozat jelzésére szolgáló két nagyobb méretű ezüst csillagot a vállszalag merőleges vonalában az ujjvarrás széltől 1-5 cm távolságban egymás mellé kell elhelyezni.A vezérőrnagynál egy nagyobb méretű ezüst csillag van a középen az ujjvarrási széltől 1.5 cm távolságban szabványosan felvarrva.Altábornagyi és vezérőrnagyi csillagok átmérője 22 mm.
60. Törzstisztek rendfokozati jelzése.A törzstiszteknél a vállszalagra, a vállszalag ujjvarrási szélétől 1 cm távolságban a vállszalag hossztengelyére merőlegesen 3 cm széles aranypaszomány kerül.Az ezredesnél az aranypaszománytól 0.5 cm-nyi távolságban 3 aranycsillagot úgy kell elhelyezni, hogy 2 csillag a vállszalag hossztengelyére merőlegesen, hegyével egymás mellé, a harmadik csillag pedig a két csillag felé úgy kerüljön, hogy a csillagok hegyei egymással érintkezzenek.Az alezredesnél a két aranycsillagot az előbbi módon, az őrnagynál pedig az egy aranycsillagot a vállszalag hossztengelyére úgy kell elhelyezni, hogy egyik hegyével előre nézzen.

61. Százados, főhadnagy, hadnagy rendfokozati jelzése.A századosnál, főhadnagynál és hadnagynál aranypaszomány nélkül három, kettő, illetőleg egy aranycsillagot kell a vállszalagra az ujjvarrási széltől számított 1.5 cm távolságban az előbb meghatározott szabványos módon felvarrni.
62. Alhadnagy rendfokozati jelzése.Az alhadnagy vállszalagján, ennek hossztengelyében egy 5 mm-es aranyozott paszo- mánysáv fut végig, az aranyozott sávon az ujjvarrás szélétől számított 1.5 cm távolságra egy ezüstcsillag van az előbb meghatározott módon szabványosan felvarrva.

63. Tiszthelyettesek, (főtörm., törm., őrm.) rendfokozati jelzése.A vállszalagot az ujjvarrási szél kivételével, fonott ezüstzsinór veszi körül. A hajtóka ujjvarrási szélétől 1 cm távolságra 13 mm széles, hossztengelyére merőleges ezüst sáv kerül, főtörzsőrmesternél három, törzsőrmesternél két, őrmesternél egy ezüst csillag van az előbb meghatározott módon szabványosan felvarrva.
64. Szakaszvezető rendfokozati jelzése.A szakaszvezető a vállszalagon az ujjvarrási széltől számított 1.5 cm távolságra a vállszalag hossztengelyére merőlegesen egymástól 0.5 cm térközre 3 drb 1 cm széles ezüstszínű sávot visel.

65. Tizedes rendfokozati jelzése.Ugyanolyan, mint a szakaszvezetőé, azzal az eltéréssel hogy a vállszalagon 2 drb 1 cm széles ezüst színű sávot visel.
66. Próbarendőr rendfokozati jelzése.Ugyanolyan, mint a tizedesé, azzal az eltéréssel hegy a vállszalagon 2 drb 1 cm széles búzavirágkék színű sávot visel.
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Állománycsoport jelzések.
(36. sz. ábra.)Az egyes állománycsoportokba tartozás jeléül megkülönböztető jelzések szolgálnak.Az állománycsoport jelzések leírása:1. Az I. állomány csoportba soroltaknál: két, erősen dőlt, keresztbehelyezett tőr.2. A II/A. állománycsoportba soroltaknál: két erősen dőlt, keresztbehelyezett puska.3. A III. állomány csoportba soroltaknál: két dőlt keresztbehelyezett tőr, ezeken egyfehér zománc köralapra helyezett vöröskereszt. puska4. A IV. állománycsoportba soroltaknál: két dőlt, keresztbelhelyezett puska ezeken -egy fogaskerék:5. Az V; állománycsoportba soroltaknál két dőlt, keresztbehelyezett tőr. ezeken egy nyitott könyv.Az állománycsoport jelzések formáját, kivitelezési módját és eredeti nagyságát a 

36. sz. ábra mutatja.Az I-II/A-IV. állománycsoportot megkülönböztető jelzések magassága 15 mm, teljes legnagyobb szélessége 30 mm. A többi állománycsoportok jelzései 20X20 mm nagyságúak.
Altábornagy és vezérőrnagy 16 mm hosszú és 4 mm magas állománycsoport jelzésiét bronzos-arany színű fémből készített koszorú övezi.Az állománycsoport jelzések rendfokozatra való tekintet nélkül egyöntetű kivitelben. úgy tisztek, mint legénységnél egyformán a gombokkal egyező bronzos-arany színű fémből készülnek.Az állománycsoportok megkülönböztetésére szolgáló jelzéseket a zubbonynál fazonra, a fazon kivágással párhuzamosan, a kivágástól lefelé számítva 2.5 cm-re; köpeny, körköpeny és esőköpenynél a gallér első részének közepébe kell felvarrni.

Különleges rendőri szolgálatot teljesítők 
megkülönböztető jelzései

67. Központi kiképző zászlóalj megkülönböztető jelzése.
(37. sz. ábra).A központi kiképző zászlóaljakhoz beosztott tisztek, tiszthelyettesek és legénység egyenruhájukon úgy a zubbony, mint a köpeny bal felső karján a vállvarrástól lefelé számított 15 cm. távolságban elhelyezett megkülönböztető jelzést viselnek.A megkülönböztető jelzés két makkal ellátott hátrahajló hármas tölgyfalevél. Eredeti nagyságát a 37. sz. ábra mutatja. A megkülönböztető jelzés színe rendfokozatra való tekintet nélkül úgy tiszteknél, mint legénységnél egyformán a gombokkal egyező bronzosarany színű.A megkülönböztető jelzés géphímzéssel készíthető.

68. Határrendészeti szervek meg különböztető jelzése.
(37. sz. ábra).A megkülönböztető jelzés 20X15 mm. nagyságú kürt, amely mindkét vállszalagon a jelvényes fémgombtól a rendfokozati jelzések felé számított 5 mm. távolságban a vállszalag hosszanti középvonalán van elhelyezve.A kürt rendfokozatra való tekintet nélkül, tehát tisztek, tiszthelyettesek és legénység részére egyformán a gombokkal azonos bronzosarany színű fémből készítendő.

ÁBTL - 4.2 - sz.n R. - 9. BM /24



23
69. A folyamrendészeti szervek megkülönböztető Jelzése.

(37. sz. ábra).A megkülönböztető jelzés 15X15 mm. nagyságú kötéllel átfont horgony.A jelvény színe, kivitele, elhelyezése a határrendészeti szervek megkülönböztető jelzésével azonos.
70. Gépkocsizó rendőri személyzet megkülönböztető jelzése.

(37. sz. ábra.)A megkülönböztető jelzés 20X30 mm nagyságú stilizált kettős szárny közé fogott gépkocsikerék.A jelvény színe, kivitele, elhelyezése a határrendészeti szervek megkülönböztető jelzésével azonos.
71. Zenekarok tagjainak megkülönböztető jelzése.

(37. sz. ábra.)A megkülönböztető jelzés 15X15 mm nagyságú lant.A jelvény színe, kivitele, elhelyezése a határrendészeti szervek megkülönböztető jelzésével azonos.
72. Őrsparancsnoki jelzés.

(38. sz. ábra.)Őrsparancsnoki jelzés gyanánt az állománycsoportjelzés közepe fölött 1 cm távolságban elhelyezett bronzosarany színű, sima kisgomb alkalmazandó.Őrsparancsnoki jelzést a kinevezett őrsparancsnokok viselhetik, mindaddig, amíg őrsparancsnoki beosztásban vannak.
73. A járőrvezetői jelvény.

(39. sz. ábra).Fémből sajtolt 4 cm. átmérőjű, köralakú jelvény. A jelvény alapja ó-arany színű stilizált csillagsugarakkal van díszítve. A csillagsugarakon a jelvénnyel egyező nagyságú háromágú kék zománcozott csillag van.A jelvény köralakú középmezejében 12 mm átmérőjű nemzeti színű pajzs van, melyet köralakban 8 mm. széles, zöld babérkoszorú övez. A babérkoszorú alsó felében fehér alapon fekete betűkkel ,,Járőrvezető“ felírás van.A járőrvezetői jelvény hátlapján a felerősítése, illetőleg a szolgálati jelvényhez való csatolása végett fölül 1.5 cm. széles, rúgós pántot, alul pedig kis fémkampót kell forrasztani.A járőrvezetői jelvényt csak a járőrszolgálat tartama alatt a járőrvezető viselheti. Egy főből álló járőr, járőrvezetői jelvényt nem viselhet.
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Hivatali altisztek egyenruhája.
Egyenruha színe: sötét szürke.

Tányérsapka.

(41. sz. ábra.)A rendőrségi tányérsapkával egyező kivitelben készül az alábbi eltérésekkel:A szemernyő színe: fekete. Az ernyő felett ékszíjként egyszeresen fonott, galambszürke színű zsinór van. melyet két oldalon szürke színű sima kis gomb fog le. Az egyszeres fonású, galambszürke színű zsinór végén felgombolásra alkalmas hurok van.A fejrészen a XIV. és XV. fizetési osztályba soroltaknál galambszürke, a XIII. és XII. fizetési osztályba soroltaknál ezüst és a XI. fizetési osztályba soroltaknál arany színű paszomány fut körbe. A paszomány szélessége 1 cm.A homlokrészre a rendőrségi jelvény helyett a 40. sz. ábra szerinti rendőrhivatali altiszti sapkajelvény kerül.
Hivatali altisztek tányérsapka jelvénye.

(40. sz. ábra.)A rendőrhivatali altiszti sapkajelvény sajtolt fémből készül. Áll egy 2X3 cm nagyságú, nemzetiszínű pajzsból, melyet jobboldalon három babér, a baloldalon három tölgylevél övez. A babér-, illetőleg tölgylevelek bronzosarany színűek.A sapkajelvény teljes legnagyobb szélessége 4 cm, magassága 3 cm.
Gombok.A hivatali altisztek nem jelvényes fémgombokat, hanem sötétszürke színű, négylyukú polgári csontgombokat viselnek.A köpenygomb átmérője 26 mm, a zubbonygomb 24, a kisgomb 12 mm.
Zubbony.

(42. sz. ábra).Sötétszürke posztóból zakószabásban készül, azonban fazonja a legfelső zubbonygomb begombolásával zárt zubbonnyá változtatható. Ennek megfelelően előrészén öt gomb van, melyek közül a legfelső zakószerűen kigombolt állapotban nem látható.A zubbony sima váltakkal vállszalag nélkül készítendő.
Pantallónadrág.

(43. sz. ábra).A zubbonnyal megegyező sötétszürke posztóból készül.Szabása és kivitele megegyezik a tiszthelyettesi és legénységi pantallónadrággal Alul 4 cm-es felhajtással készítendő.
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Helyesbítő szelvények a R. K. 1948. évi 16. számában közzétett 
286.992/1948. IV/1. B. M. számú rendelethez.

1. sz. melléklet a 286.992/ 1948. IV/1. B. M. sz. rendelethez.Az R.-9. jelz. szabályzat77. oldalán a 42. sz. ábra felső részére megfelelően ráragasztandó!
2. sz. melléklet a 286.992./ 1948. IV/1. B. M. sz. rendelethez.Az R.-9. jelz. szabályzat78. oldalán a 44. sz. ábra felső részére megfelelően ráragasztandó!

3. sz. melléklet a 286.992/1948. IV/1. B. M. sz. rendelethez. Beragasztandó az R.-9. jelz. szabályzat 25. oldalán a „Hivatali altisztek megkülönböztető jelzései” cím alá.A hivatali altisztek vállszalagot nem viselnek. Állománycsoportjuk, illetőleg állásuk jelzésére a zubbony és köpeny gallérjának elülső két végén, a gallér végétől 2 cm távolságra, a 42. sz. ábra szerint elhelyezett gallérjelvény szolgál.A hivatali altisztek a részükre rendszeresített egyenruhát kizárólag szolgálati ténykedésük alkalmával kötelesek viselni.
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Köpeny.

(44. sz. ábra).Sötétszürke posztóból készül. Szabása és kivitele megegyezik a rendőrségi köpennyel 
(11. sz. ábra) azzal a különbséggel, hogy sírnia vállakkal, vállszalag nélkül készítendő.

Nyári ruházat.A nyári ruházat áll a nyári zubbonyból és ,a nyári nadrágból. Anyaga sötétszürke színű zsávoly.A posztóruhával azonos kivitelben készül.
Szürke ing.A rendőrségi szürke inggel azonos (14. sz. ábra).A többi egyenruházati cikkek: nyakkendő, alsónadrág, kapca, zokni, kesztyű, bakancs, cipő, munkaruha, továbbá a téli óvócikkek azonosak a rendőrség részére rendszeresítettekkel.

Hivatali altisztek megkülönböztető jelzései.A hivatali altisztek vállszalagot nem viselnek. Az egyes fizetési osztályok megkülönböztetésiére mind a zubbony, mind a köpeny gallérján elhelyezett, 6 cm hosszú, 3.5 cm széles, búzavirágkék színű hajtókán levő sávok szolgálnak.Ez a megkülönböztető jelzés a XV-XIV. fizetési osztályba soroltaknál egy, illetőleg kettő darab, 1 cm széles galambszürke paszomány. A XIII-XII. fizetési osztályba soroltaknál egy, illetőleg kettő darab, 1 cm széles ezüst paszomány. A XI. fizetési osztályba soroltaknál egy darab 1 cm széles aranypaszomány. A hajtókára merőlegesen elhelyezett paszományok egymástól 0.5 cm távolságban vannak. A hajtóka első fazon felé eső vége a gallérkivágásnak megfelelően ferde vágású, hátsó vége pedig az első résszel párhuzamos.A hivatali altisztek a részükre rendszeresített egyenruhát kizárólag szolgálati ténykedésük alkalmával kötelesek viselni.

Szakaltisztek ruházata.A rendőrségi szakaltisztek egyenruhát nem viselnek. Munkaközben, műhelyben a 
24. sz. ábra szerinti munkaruhát viselik.

Zenenövendékek egyenruhája.A zenenövendékek ugyanazt az egyenruhát viselik, mint a próbarendőrök azzal az eltéréssel, hogy tányérsapkájukon és sisakjukon a rendőrségi jelvény helyett 4X4 cm. nagyságú fémből készült, a gombokkal egyező, bronzosarany színű lant van. Vállszalagjuk átlós középen a 37. sz. ábra szerinti zenekarok tagjainak megkülönböztető jelzését viselik. Rendfokozati jelzést állománycsoport jelzést és fegyvert nem viselhetnek.
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A II./A. állománycsoportba sorolt női rendőrök 
egyenruhája.

Női tányérsapka.
(45. sz. ábra).A női tányérsapka a zubbonnyal egyező színű szürke filcből készített, ovális tetejű, magas elejű, saját anyagából (tehát filcből) keményített szemernyővel ellátott tányérsapka.A fejrész merevítés nélkül készül, ovális alakban. Előrészén két árnyalattal söté- tebb szürke színű 0.5 cm. széles filcanyagból készített kettős, lapos fonású, állszíj van, mely mindkét oldalon az oldalak közepéig húzódik, ahol egy-egy kisgombbal gombolható.A tetőrész (tányér) ugyancsak ovális alakú. Homlokrésze merevítés nélkül készül és elől a szemernyőtől számítva 10 cm. magas, mely a fejrész elülső kapcsolódásától enyhén előreugró és a fejrész oldalsó részétől (előlnézetben) 6 cm-el kiugrik. A homlokrész közepén rendőrségi sapkajelvény van.A saját anyagából készített keményített szemernyő félhold alakú. Legszélesebb (részén 5 cm, ahonnan a kisgombig menetesen keskenyedik. Az ernyőt a vízszintesből 40" szögelhajlással kell felvarrni.A fejrész belsejében alul 3 cm széles verejtékbőr fut körbe. A verejtékbőr anyaga növényileg cserzett természetes színű juhbőr.A női tányérsapka szürke színű pamutszövetből, vagy gyapot szövetanyagból készített béléssel végig van bélelve.Az oldalak közepénél lévő két kisgombhoz belülről az áll méretének megfelelő hosszúságú 0.5 cm. széles szürke színű gumiszalagot kell alkalmazni úgy, hogy az eldol- gozás kívülről ne látszódjék. Ez a gumiszalag rendes körülmények között a sapkába belülről a sapka tetejéhez van kapcsolva, szeles időjárás esetén pedig a sapka fejen való biztos tartása céljából az állra húzható.

A női tányérsapka viselése: A tányérsapka olyképp viselendő, hogy annak elülső része függőlegesen álljon és a jelvény középvonala az arc középvonalával egybeessék.
Női zubbony.
(46. sz. ábra.)Avatott galambszürke színű posztóból, vagy szövetből (kamgarn) készül.Kihajtásos (mély fazonos) zakó szabásban oldalrészein egy-egy nagyobb rávarrott zsebekkel. Mellrészen nincsenek zsebek! Egyenes zsebfedők egy-egy kisgombbal lezárva, Előrészén a baloldalon három zubbonygomb, mely a jobboldalon ennek megfelelően kivarrt gomblyukakba gombolódik. A legalsó gomb a derékvonalra esik. Az ujjak alsó külső részén 3-3 kisebb zubbonygomb díszítéssel. Hátrész egy egyenes varrással, hasíték nélkül készül. Rendfokozati jelzések, állománycsoport jelzés a férfiakéval megegyezik.

Női szoknyanadrág.
(47. sz. ábra.)Anyaga megegyezik a zubbony anyagával.A melléked rajz szerint síma (díszítés nélküli) kivitelben, oldalt egy-egy ferdevágású rejtett ferde zsebbel, baloldalon 20 cm -es zippzárral, alul felszegve készül. Kizárólag csak a térd közepéig érő szoknyanadrág viselhető.
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Női szoknya.
(48. sz. ábra.)Anyaga megegyezik a zubbony anyagával.A mellékelt rajz szerint sírnia (díszítés nélküli) kivitelben, zsebek nélkül, baloldalon 20 cm zippzárral, alul felszegve készített 6 részes szoknya. Kizárólag csak a térd közepéig érő szoknya viselhető.

Ingblúz.

(49. sz. ábra.)Halvány galambszürke színű anyagból (puplinból, molinóból, finom clottból, vagy nyersselyemből), hosszú ujjakkal, rávarrt dupla kézelővel, rávarrott gombolható hegyes (spitzes) gallérral, elől két felső zsebfedős zsebbel, sima szürke gombokkal készített ing. A gallér leghosszabb szélessége (spitze) elől 8 cm.Az ingblúz elől végig hasított és begombolása végett elől egymástól egyenlő távolságban a baloldalra 6 gombot, a jobboldalra ennek megfelelően 6 gomblyukat kell varrni.A vállra vállszalagot nem kell felvarrni. Ehelyett a vállon keresztbe a vállap felerősítése céljából 2-2 darab 1 cm-es bújtatót kell felvarrni.
Ingblúz viselete: Az ingblúz teljesen begombolva, a felső gallérja zubbony gallérjára kihajtva - nyakkendő nélkül - viselendő. Nyári időszakban,, április 15-től október 15-ig, az ingblúz legfelső gallérgombja nyitva, a gallér az előbbi módon a zubbonygallérra kihajtva viselendő.Az öltözeti szabályzatban meghatározott alkalmakkor a fenti leírások szerint elkészített fehérszínű ingblúz is viselhető.

Női harisnya.Csak szürke' és fehér színű flór, vagy kötött harisnya viselhető és pedig:Szürke színben: Hosszú harisnya. Térd harisnya. Zokni.Fehér színben: Térdharisnya.
Női köpeny.Anyaga, színe, szabása és kivitele megegyezik a férfiakéval, azzal az eltéréssel, hogy ellentétes gombolásé, tehát nem jobb-, hanem baloldalra való gombolással a női alaknak megfelelő szabásban készül.

Női lábbeli felszerelés.1. Felül csattal ellátott magasszárú, lapossarkú, fekete női cipő. (50. sz. ábra).2. Visszahajtott sima nyelvvel és a nyelv felett csattal ellátott lapossarkú, fekete félcipő. (51. sz. ábra).

Női kesztyű.Szürke és fehér színben készített 5 ujjas kesztyű. Anyaga, szabása megegyezik a férfiakéval.
Kötött mellény.

(52. sz. ábra).Szürke színű gyapjúból, kötött kivitelben, nyitott nyakrésszel, ujjak nélkül készítendő. A nyak és az ujjak végein a kötés erősítve van. Elől végig nyitott és a mellékelt 
52. sz. ábra szerinti formában 5 drb szürke gombbal gombolható.
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Női derékszíj.

(53. sz. ábra).Természetes színű, bőrből készített 4 cm. széles, elől a mellékelt rajz szerinti díszcsattal ellátott női derékszíj.
Női szolgálati táska.

(54. sz. ábra).Természetes, barna színű, nyers tehén bőrből készül. Szélessége 20 cm., hosszúsága 22 cm., vastagsága 4 cm. A táska belül válaszfallal ellátott két részes. A táska nyakba- akasztható és állítható 2 cm vastagságú hordszíjjal van ellátva.
Téli óvócikkek.Szürke színű, gyapjú kötött hosszúujjú, elől gombos kötött kabát. Meleg (jéger) női ing, ugyanilyen női nadrág. Szürke kötött hosszú harisnya, érmelegítő és 5 ujjas kötött, bélelt kesztyű.Sál: ugyanolyan, miint a férfiaké.
Nyári ruházat.A nyári ruházat áll: a nyári zubbonyból és a nyári szoknyából.Anyaga: zsávoly.Színe: galambszürke.

Női zsávoly zubbony.Kivitele ugyanolyan, mint a posztózubbonyé, azonban a következő eltérésekkel:1. A rendfokozati jelzések a posztózubbonnyal ellentétben, nem az ujjvarrásba bevarrt vállszalagon, hanem a zsávolyzubbony anyagából külön elkészített, a férfi zsávoly- vállappal megegyező vállapon (epuletten) vannak. A vállap felerősítésére 2-2, kb. 1 cm széles bújtatót kell felvarrni.2. Az ujjakon alkalmazott 3 kisgomb itt elmarad. A zsebfedők egy-egy kisgombbal gombolódnak. Elől a posztózubbonyhoz hasonlóan 3 zubbonygomb van. Gombok azonban nincsenek felerősítve a zubbonyra, hanem, hogy mosásnál könnyen fel- és leszerelhetők legyenek, kis menetes karika (acél kulcskarika) segítségével szerelendők fel, a zubbony bal oldalán a gombok felerősítésére szánt helyeken kivarrt kis lyukakba. A zubbony baloldal belső szegélyét tehát, úgy kell felvarrni, hogy a gomb karikája a külső rész és a szegély között legyen.
Női zsávoly szoknya.Szabása és kivitele ugyanolyan, mint a posztó szoknyáé.

Esőköpeny.Szabása és kivitele megegyezik a férfiakéval.
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Kihordásra megengedett egyenruházati cikkek.

Az egyenruházati szabályzat alapján ezideig már elkészült ruházati és felszerelési cikkeket a lehetőséghez képest a jelen rendelet rendelkezései szerint át kell alakítani. Ha ezeknek a ruházati és felszerelési cikkeknek átalakítása nagyobb kiadásokkal járna, vagy átalakításuk nehézségekbe ütköznék (nem lehetne átalakítani), úgy 1948. év december hó 
31. napjáig az alább felsorolt egyenruházati cikkeket ki lehet hordani:

1. Zártgallérú zubbony.

Kizárólag csak a jelen rendeletemmel 1 rendszeresített vállon lévő rendfokozati és állománycsoport jelzésekkel. A zárt-gallérú zubbonyt a volt m. kir. rendőrségnél a galléron rendszeresített rendfokozati jelzésekkel 1947 augusztus 1. után a volt m. kir. rend-, őrségnél is szolgálatot teljesítő (régi) rendőregyének sem viselhetik!
2. Nadrág.

a) A 276.455/1945. IV. 12. B. M. számú rendeletemmel rendszeresített 0.2 cm széles búzavirágkék szegélyzsinórral ellátott, formázott nadrág.
b) Fekete pantallónadrág.
c) Szürke lovaglópantalló.
3. Gumibetétes (zugos) cipő.

4. Billgerli csizma. (Kizáróan csak fekete színben.)

5. Sötétbarna színű kesztyű.

6. Köpeny és ujjas vállgallér.

A 276.455/1945. IV. 12. B. M. sz. rendeletemmel rendszeresített „zárt gallérú” köpeny és ujjas vállgallér. Kizárólag csak a jelen rendeletemmel rendszeresített vállon lévő rendfokozati és állománycsoport jelzésekkel. Rendfokozat nélküli ujjas vállgallért, vagy bársony gallérral ellátott köpenyt nem szabad viselni!
7. Hivatali és szakaltisztek 276.455/1945. IV. 12. B. M. sz. rendeletemmel

rendszeresített egyenruházata.Vállszalag nélkül. Kizárólag a jelen rendeletemmel rendszeresített sapkajelvénynyel - gombokkal (4 lyukas szürke csontgombok), galléron lévő megkülönböztető jelzésekkel viselhető. A hivatali és szakaltisztek derékszíjat sem szolgálatban, sem szolgálaton kívül nem viselhetnek.
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8. Nyári öltözet.

1947 december 31. napjáig kihordható a zártgallérú rejtett gombolással elkészített szürke, zöldes, fehér és krém színű zsávolyöltözet.Ezen nyári öltözetek kizárólag csak az eddigi forma szerint elkészítve, a zárt gallérú zubbonnyal mindenkor csak egyező színű pantalló vagy lovaglópantalló nadrág viselhető. Jelen szabályzat rendekezései szerint (fazonosra) csak a szürke színű zsávolyöltözetet szabad átalakítani.
Megjegyzés: A kihordásra megengedett zárt forma szerint elkészített zubbony és köpenygallérokat kigombolva viselni nem szabad.A kihordásra megengedett egyenruházati cikkeket a jelen rendeletemmel rendszeresített új rendszerű egyenruházati cikkekkel vegyesen viselni szigorúan tilos!A jelen szabályzattal rendszeresített, valamint a kihordásra megengedett egyenruházati cikkeken kívül más (volt m. kir. rendőrségi rendfokozati jelzések, gombok, fekete sapka, cipősarkantyú stb.) egyenruha-darabok, illetve egyenruházati jelvények viselését megtiltom.A meghatározott kihordási idő után esetleg még használható állapotban lévő cikkek kizáróan tanalakulatoknál, gyakorló ruhaként viselhetők el. Ezeknek a cikkeknek a tanalakulatokhoz történő bevonása iránt külön rendeletben fogok intézkedni.
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Rendjelek, kitüntetések és díszítmények viselése.
(55. sz. ábra.)A rendjelek, kitüntetések és díszítmények pontosan az illető utasításokban, vagy alapszabályokban megállapított nagyságban, alakban és módon viselendők.A kitüntetések és díszítmények háromszögben, 4 cm széles szalagjaikkal a zubbony baloldalán, vízszintesen alkalmazott éremtartó zsinórra függesztendők, amelyek az illető ruhadarab színének megfelelő selyem zsinórból készülnek.Az éremtartó zsinórokat a zubbonyon a fazon baloldali alsó sarkával egy vonalban úgy kell elhelyezni, hogy az első éremszalag egyharmada a fazon alá kerüljön (55. sz. ábra).A mell felső bal oldalán viselendő kitüntetések és díszítmények egy sorban egymást részben fedve hordandók.Azokat a rendjeleket, amelyeket alapszabályaik szerint a mellközépre felfűzve kell viselni, mindig a zubbony bal, illetve jobb (megállapított oldalon) zsebének átlós közepén kell felfűzni.A rendjelek helyett ép azon esetekben- amikor az öltözeti szabályzat utasításai azt lehetővé teszik, 1.5 cm széles, az illető rendjelekhez meghatározott színű szalagsávok viselendők. Ha az összes rendjelek és díszítmények viselése nincs elrendelve, akkor a legmagasabb egyedül, vagy ez és az ezután sorolók tetszés szerinti számban viselhetők. Szalagsávok viselése esetén az összes szalagsávok viselése kötelező.Oly esetekben, ha valakinek olyan kitüntetése van, amelynek több fokozatát egyforma szalagon kell viselni, a szalagsáv viselése esetén az illető kitüntetés kisebbített alakját (miniatűrjét) a szalagsávra fel kell erősíteni.A szalagsávok több sorban egymás alatt 1.5 cm sortávolságban (3-3 szalagsáv 1-1 sorban) viselendők.A szalagsávokat a zubbonyra való könnyű és gyors felszerelhetősége végett egy 1, 2, 3 szalagnak megfelelő nagyságú acél-lemezre kell felerősíteni, melyet az acél-lemez hátlapján lévő rugós-tű segítségével a zubbony baloldalán az éremtartó zsinórok alatt kivarrt kis szalagsáv zsinórba kell befűzni.A külföldi kitüntetések szalagsávjai a belföldi kitüntetések szalagsávjai alatt a mell baloldalán, külön sorban viselendők.Belföldi rendjelek és kitüntetések tulajdonosai külföldi rendjeleket és kitüntetéseket 

egyedül nem viselhetnek. A belföldi kitüntetések a külföldi kitüntetéseket viselési sorrendben mindig megelőzik.A Magyar Partizánok Bajtársi Szövetsége jelvényét egyenruhán, a jobb mellen, a zubbony jobb felső zsebének átlós közepén kell felfűzni.Ezenkívül egyenruhán semmiféle más, szövetségi, vagy egyesületi stb. jelvény nem viselhető.Rendjelek, kitüntetések, jelvények a köpenyen nem viselhetők.A rendőrség tagjai csak a törzskönyvi lapjukban feljegyzett rendjeleket, kitüntetéseket és díszítményeket viselhetik. A Belügyminiszter külön rendelettel állapítja meg, hogy a törzskönyvi lapokba melyik rendjelet, kitüntetést és díszítményt szabad feljegyezni.
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Polgári ruha viselése.
Szolgálaton kívül általában polgári ruha viselhető az alábbi megszorításokkal:Az egyenruha viselésre kötelezettek szolgálati ténykedésük alatt (irodában sem) polgári ruházatot nem viselhetnek.Az egyenruha viselésre kötelezett legénységi egyének (próbarendőr, rendőrtizedes, rendőr szakaszvezető) polgáriruházatot nem viselhet.Illetmények nélkül tartósan szabadság olt, valamint rendelkezési állományba helyezett egyének csak polgári ruhát viselhetnek (egyenruhát nem).Nyugállományban lévők - kivételes ünnepélyes alkalmakon (testületi ünnepségek, bajtársi összejövetelek, bajtársi temetések és esküvők stb.) kívül - rendőr-egyenruhát nem viselhetnek. Ilyen alkalmakra előzetes kérelem alapján, a Budapesten lakók részére a budapesti, vidéken lakók részére, a vidéki főkapitányság vezetője adhat engedélyt. Az esetenként kiadott engedélyek alapján azonban kizárólag csak a viselés idejében rendszeresített szabványos egyenruha viselhető.Sportolásnál általában polgári ruha viselendő. Amennyiben valaki egyenruhában kíván sportolni, szabályszerű öltözetet köteles viselni. Ilyen esetben sem felszerelés, sem fegyver nem hordható.Egyenruha viselésre kötelezett különleg és szolgálati beosztásban lévő, valamint a testi fogyatkozású tisztek részére a belügyminiszter, tiszthelyettesek és legénység részére illetékesség szerint a budapesti, vidéki főkapitányság, államvédelmi osztály vezetője az egyenruha viselési kötelezettség alól felmentést adhat.
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II. RÉSZ.

FELSZERELÉSI CIKKEK.
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74. Tiszthelyettesi és legénységi szolgálati jelvény.

(56. sz. ábra.)Galambszürke színű, cérnázott pamut fonalból készített 5 mm átmérőjű, gömbölyű zsinórból készül.A szolgálati jelvény kész, fonott állapotban való teljes hosszúsága 46 cm.. Felső részén 6 cm hosszúságban kettős zsinór van párhuzamosan elhelyezve, mely 2.5 cm átmérőjű hurkolt kötés alkalmazásával négyes, gömbölyű kézifonásban folytatódik. A négyes, gömbölyű fonás hosszúsága 18 cm. A négyes fonás megfelelő eldolgozással készített végétől kiindulva egy 12 cm hosszúságú egyes (szimpla) zsinórban végződik., melynek végétől kiindulva 6 cm-es hurok szolgál a síp felerősítésére. A kapcsolt részek hossza 1.5 cm.A hurkolt kötésből lefelé kettő darab egy-egy kettős csomóval ellátott 7 cm hosszúságú egyes (szimpla) zsinóron egy-egy darab 2 X 1.5 cm-es kézikötésű makk van elhelyezve.A szolgálati jelvény zubbonyhoz, köpenyhez való felerősítésére a gombokkal azonos bronzosarany színű kis rugós kampóval ellátott fémrózsa szolgál.A szolgálati jelvény felső része a fém rózsa segítségével a zubbonyon- illetőleg a köpenyen a bal vállszalag első részétől lefelé számított 4 cm, az ujjvarrási széltől számított 2 cm távolságban vastag dupla szürke cérnával felvarrt kis hurokhoz erősítendő (akasztandó), s onnan lecsüngve a síp a zubbony (köpeny) felső gombjának nyílásába rejtendő.
75. Tiszti szolgálati jelvény.

(57. sz. ábra.)Teljesen megegyezik a tiszthelyettesi és legénységi szolgálati jelvénnyel, azzal a különbséggel, hogy nem egy, hanem két darab négyes, gömbölyű fonású ívvel (szárral) készítendő. A négyes fonású ív felső része 18 cm, az alsó ív 25 cm hosszú. A hurkolt kötés átmérője ennek megfelelően 4 cm. A két négyes fonású ív megfelelő eldolgozással összefogva, elkészített végétől kiindulva, két szál 12 cm hosszúságú csavart fonású zsinór van. melynek végétől kiindulva, a síp felerősítésére egy 6 cm-es hurkot kell kötni.
76. Nadrágszíj.3 cm széles és 90 cm hosszú barna bőrből készült szíj, melynek egyik végén egy tövises csat van egy bőrpánttal.

77. Tiszthelyettesi és legénységi derékszíj.
(58. sz. ábra.)3 mm vastag természetes, barna színű, növényileg cserzett övbőrből, három méretnagyságban készül. Az 1-es 125 cm, a 2-es 120 cm, a 3-as méretnagyságú 115 cm hosszú. Szélessége 5 cm.A derékszíj egyik végének 4 cm hosszú behajtásában egy, az öv szélességének megfelelő és sárgarézből készült, két tövissel ellátott kettős rézcsat van csatalátétel együttesen tűzőöltéssel bevarrva, továbbá egy, a csatalátétel azonos anyagból készült, kb. 10 cm hosszú és kb. 16 mm széles eltolható bújtatóval van ellátva. Az öv másik szabad vége pedig kb. 5 cm hosszúságban mérsékelten lekerekítéssel van kihegyesítve és ettől 12 cm távolságra kezdődően 4-4 cm távközökben 8 kettős tövislyuk van alkalmazva.

78. Vállszíjas derékszíj.
(59. sz. ábra.)A tisztek részére vállszíjas derékszíj készítendő. Két részből áll: vállszíjból és derékszíjból.
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35A derékszíj mérete és kivitele minden tekintetben megegyezik a tiszthelyettesi és legénységi derékszíjjal, azzal a különbséggel, hogy a felső szélén a csatos végétől 4-6. illetőleg 40-50 cm távolságban a vállszíj felszerelése végett két sárgaréz karika van.A vállszíj két részből áll. A csat nélküli (hátsó) rész hossza 70-80 cm, a csatos (első) rész hossza 30-35 cm. A két végén 1-1 a vállszíj lecsatolásának megkönnyítésére szolgáló sárgaréz gombbal van ellátva. Bőségének szabályozása céljából a vállszíj első része elő’ egy tövises szögletes csattal készítendő. Csat nélküli végének áthúzására tolható bujtatóval kell ellátni. A vállszíj 3.5 cm, illetőleg elkeskenyedő részén 2.5 cm széles.
79. Lovassági derékszíj.A lovassági derékszíj abban különbözik a gyalogsági derékszíjtól, hogy annak csatos végétől 25 cm távolságra egy 40 cm hosszú és 2.2 cm széles, középen 0.4 cm vastagságú sodrott zsineg körül duzzadékszerűen összevarrt és a végén öt drb tövislyukkal ellátott szíj darab van kétsoros tűzőöltéssel karabélyszorító gyanánt felvarrva. Ezen szíj darab fel- varrott végétől kb. 27 cm távolságra még egy 0.4 cm vastag vashuzalból készült 2X 2.2 cm belméretű ónozott, tövissel és görgővel ellátott csat van, egy 2.2 cm széles és 6 cm hosszú csatosdarabbal és egy tolható bőrpánttal együtt a derékszíjra - a szélességbeli középvonalában, - felvarrva, mely a karabélyszorító becsatolására szolgál,

80. A derékszíj és vállszíjas derékszíj viselése.A derékszíj a zubbony vagy köpeny felett akként csatolandó fel a derékra, hogy a csat elől a test középvonalába essék.A vállszíj vállövszerűen a jobb váltói - a vállszalag alatt áthúzva - a bal csípő felé viselendő.Tiszthelyettesek és legénység részére derékszíj, tisztek részére vállszíjas derékszíj van rendszeresítve.A vállszíjas derékszíj kizárólag tiszti felszerelési cikk, amelyet egyenruházott tisztek csak akkor viselhetnek, ha egyenruhában olyan szolgálati tennivalókat látnak el, ahol a szolgálati jelleg kiemelésére feltétlenül szükség van. Ennek megfelelően egyenruhában megjelenő tisztek pisztolytáskával felszerelt vállszíjas derékszíjat kötelesek viselni:
a) csapatkiképzésnél, csapattal való kivonulásnál akkor, ha a legénység is derékszíjjal vonul ki;
b) szemléknél, ellenőrzéseknél, hivatalos kiküldetésnél, kiszállásnál a szolgálati tevékenység az utazás tartamára, továbbá általában mindennemű külső (akár hatósági, akár végrehajtó) szolgálat ellátása és fegyelmi (felügyeleti) vizsgálat foganatosítása alkalmával;
c) kihallgatásoknál, jelentkezéseknél, honvédségnél és idegen hatóságoknál történő szolgálati bemutatkozásoknál;
d) mindennemű tiszti ügyeleti szolgálatban;
e) felügyeleti szolgálatban;
f) öltözeti szabályzatban előírt esetekben.A fenti esetek kivételével vállszíjas derékszíját, illetőleg derékszíját viselni nem szabad. Magán alkalmaknál (sétán, társaságban, szórakozó helyeken, gyűléseken, sportolásnál stb.) általában szolgálaton kívül vállszíjas derékszíj illetőleg derékszíj viselése tilos.Ugyancsak tilos irodai szolgálat végzése közben a vállszíj viselése. Egyenruhában megjelenő rendőregyén szolgálati beosztási helyére menet, vagy onnan jövet vállszíjas derékszíját, illetőleg derékszíját magán viselheti, de ugyanakkor esetleg közbeiktatott magánjellegű tennivalóinál pl. (étteremben tartózkodás, szórakozás stb.) vállszíjas derékszíját illetőleg derékszíját viselni nem szabad.Tiszti egyén vállszíjas derékszíját nem viselhet akkor sem, ha kivételes alkalmakkor (pl.: karhatalmi kiképzés során) puskával van felszerelve.Tiszthelyettesek és legénység vállszíj nélküli (sima) derékszíj viseletére a . fentiek értelemszerűen mérvadók.
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Egyenruházott rendőregyének ha vállszíjat, illetőleg derékszíjat nem viselnek, szolgálati pisztolyukat - rejtve - maguknál viselhetik.Derékszíjon a pisztolytáskát úgy kell viselni, hogy az jobboldalon a derékszíj csatjától egy tenyérnyi távolságra legyen.

81. Pisztolytáska.
(60. sz. ábra.)Anyaga: tapintásra nem zsíros, legalább 3 mm vastag, növényileg cserzett, természetes barna színű fénybőr.Alakja a rendszeresített 7.65 M. pisztoly alakjával megegyező.A pisztolytáska áll: a fedőlappal egybeszabott hátlapból, az előlapból, az egybeszabott oldallapból, a tölténytár-táskákból, a tölténytár-táska fedélből, lezáró szíjból, a talpas és nyakas rézcsatból és a derékszíj befűzéséhez való levarrt bujtatóból.A pisztolytáska fedőlappal egybeszabott hátlapja felső és alsó végén le van kerekítve.A pisztolytáska előlapjának legnagyobb hossza 18 cm.A derékszíj befűzésére szolgáló levarrt bujtató hossza az elvarrással együtt 9 cm, szélessége 4 cm. A hátfalhoz van varrva és színe oldalával lefelé visszahajtva.A tölténytár-táskák egy darabból vannak szabva és a táska előlapján levarrással osztatnak két egyenlő tártáskákra. A tölténytár-táskák mélysége 10 cm, szélessége 2.8 cm, magassága 1.2 cm. Az előlapok kb. 0.8 cm mélységben a tölténytár-táskák nyitott részén ívalakban be vannak vágva. A tölténytár-táska fedőlapja, mely a pisztolytáska előlapjának belső oldalához van varrva és színe oldalával lefelé hajtva, patkó alakú. Legnagyobb szélessége 7.2 cm, legnagyobb hossza 7 cm.A 14 mm széles lezáró szíj hossza 13-15 cm. Az egyik vége a táska előlapjára van felvarrva, a másik szabadon levő vége pedig ívelten hegyben végződik.A talpas és nyakas rézcsat átmérője 1.5 cm. Vörösréz alátétlemezzel szegecseléssel van a pisztolytáska fedőlapjára erősítve.A pisztolytáska fedőlapja, a tölténytár-táskák, azok fedéllapja és lezáró szíj szé- lezve vannak.

82. Járőrtáska.
(61. sz. ábra.)Természetes barna színű legalább 2.5 mm vastag tehénbőrből készül. Szélessége 25 cm, hosszúsága 27 cm, vastagsága 5.5 cm. A táska belül válaszfallal ellátott két részes. A táska nyakbaakasztható és állítható hordszíjjal van ellátva.A hordszíj 2 darabból áll és pedig a rövidebb csatos és a hosszabb csatnélküli darabból. A hordszíj szélessége 25 mm.A csatos rész hossza kész állapotban 30 cm.A csatnélküli darab hossza kész állapotban 110 cm.A csatos darabon egy, a csat bevarrásával rögzített és egy tolható bujtató van alkalmazva.A hordszíj csatos része - a táskát elülről nézve - a táska hátlapjára felerősített baloldali, míg a csat nélküli darab a jobboldali karikába van bevarrva.A csatnélküli darabon szabad végétől 10 cm re kezdődően 7 lyuk van. A lyukak egymástól való távolsága 4 cm.A járőrtáska hordszíja, a bujtatok és a táskalap élei szélezettek.

83. A járőrtáska viselése.A járőrtáskát úgy kell viselni, hogy a hordszíja a bal vállon a vállap alatt legyen átfüzve. A járőrtáska hordszíját gyalogos szolgálatoknál derékszíjjal leszorítani nem szabad.A járőrtáskát a portyázó szolgálatot teljesítő rendőrök, rendes és nyomozó szolgá
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37 latban, továbbá állomáshelyen kívül teljesítendő 24 óránál hosszabb szolgálatuk alkalmával magukkal viszik. Ellenben a következő szolgálatokban a táska otthon hagyható:A helyi-, vasúti-, vásár, búcsú-, fürdőügyeleti s útijárőr szolgálatban, továbbá a 24 órán túl nem terjedő fogoly és egyéb kíséreteknél, karhatalmi és ellenőrző szolgálatoknál.Elvül szolgáljon, hogy kivéve a rendes és nyomozó szolgálatot, minden más szolgálatnál, ha a rendőr 24 órán belül a laktanyába visszatérhet, a táska otthon hagyható.A lovasrendőrök, ha lóháton teljesítenek szolgálatot, a járőrtáskát nem viszik magukkal, hanem a szolgálatba viendő tárgyakat a málhatáskába csomagolják.A járőrtáskába elhelyezendő cikkek:1. Nyomozati Értesítő-2. Bilincs,3. Szükséges nyomtatványok, űrlapok, tiszta papír és írószerek.4. Hideg élelem.
84. Rendőrségi vízhatlan vászon hátitáska.

(62. sz. ábra.)Szürke, vízhatlan anyagból készül.A hátitáska nagyjában téglalap-alakú.Az előrész és hátrész alsó szélessége 35.5 cm. Az előrész felső szélessége 35.5 cm. A hátrész felső szélessége 37 cm. Az oldalrészek alsó szélessége 16 cm, felfelé fokozatosan keskenyedik, a felső szélessége 12 cm.A táska magassága 39 cm.A fenék mérete: 35.5X16 cm. A hát rész és fenék, valamint az oldalrészek erő- sebbé tételére bélés szolgál. A bélést a hátrészben úgy kell levarrni, hogy a keletkezett kettős részbe a rögzített merevítő lemezt be lehessen helyezni.A hordszalagok, a csatos darabok, le- és felcsatolok felvarrása a rajz szerinti méreteknek megfelelően történik.
85. A hátitáska használata.1. Vezénylések, összpontosítások és egyéb szolgálati ténykedésekhez - amikor a rendőr puskával, pisztollyal van felfelgyverezve, a szabályszerűen málházott. hátitáska elvitelére esetenként kiadott parancs intézkedik.Gyalogmenetben a hátitáskát csak háton szabad viselni. Ha a hátimálha vitelére jármüvet kirendelnek, a málhát az viszi.2. Az 1. pont esetében a rendőr a háti táskán felül egyéb táskát, dobozt, stb. nem vihet. 3. Járőrszolgálatban a hátitáskát csak egész kivételes esetben és csak akkor szabad elvinni, ha ezt különös szolgálati indokok kívánják. Ezt a körülményt a szolgálati-lap parancs rovatába be is kell jegyezni.4. Túlmálházással a hátitáskát rongálni tilos, a szövetet a törésektől, gyűrődéstőlóvni kell, mert ez a tartósság és használhatóság rovására esik.5. A lovas legénység a hátitáskát csak akkor viszi magával, ha gyalogosan teljesítendő szolgálatba vezénylik.6. Magáncélokra a hátitáskát nem szabad használni.7. Mindaddig, amíg a rendőrségi alakulatok egységesen vízhatlan vászon hátitáskával nyernek ellátást az alakulatok részére a már kiadott vízhatlan vászon hátizsákok további intézkedésig használhatók. A hátizsákok használata, a fentiekhez hasonlóan - értelemszerűen - történik.

A hátitáska málházása.A hátitáskába málházandó cikkek;1 pár cipő, vagy csizma,2 ing,
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38 2 alsónadrág,4 zsebkendő,2 törülköző,2 pár kapca, vagy harisnya,1 tábori sapka,Borotvakészülék, mosdószer, (borotválkozó eszközök, szappan, fogkefe, fogpép, fésű, hajkefe, varróeszköz, 18 X 20 cm-es vászon zacskóban.)Ruhakefe.Fegyver és lábbeli tisztítószerek zacskóban.Szabályszerűen málházott járőrtáska (táskaélelemmel: só, paprika és evőeszközök.) 30 drb tartalék lőszer.A hátitáskára málházandó cikkek:Sisak.Tábori takaró.Köpeny, vagy esőköpeny.Főzőcsésze fedővel.
86. A lovasrendőri kard.A lovasrendőri szolgálatot teljesítők eme szolgálatuk alatt kardot viselnek. A kard csak lovon viselhető, tehát a lóról való leszállás után a kardot azonnal le kell csatolni.A lovasrendőri kard („lovassági kard") részei: a penge, a markolat és a hüvely.A penge kissé hajlított, hegye közelében kétélű és mindkét oldalán homorulattal van ellátva.A markolat a kézfej megóvása céljából markolatkosárral van ellátva.A kardhüvely a kardkötő beakarsztására két (egy alsó és egy felső) tartópánttal van ellátva.

Kardkötő.

A kardkötő természetes színű bőrből készül, kötőszíjból, két hordszíjból és ezek csatdarabjaiból áll.A 2.5 cm szélességű kötőszíj két különböző hosszúságú részből áll, melyek egy 4 cm átmérőjű sárgaréz karikával vannak mozgathatóan összekötve. Az egyik rövidebb, 19 cm hosszú, részén van a 3 cm széles kötőszíj csat, a másik hosszabb szíjrész, az össze- akasztás céljára külső végén a csat nyelve számára több helyen ki van lyukasztva.A kötőszíjról 2 darab különböző hosszúságú hordszíj függ alá. amelyek végei egy- egy keskenyebb csatlószíjban végződnek.A rövidebb hordszíj 17 cm hosszú és a kötőszíj-karikára van rávarrva, míg a hosz- szabbik hordszíj 33 cm hosszú és a kötőszíjjal egy csúsztató által mozgathatóan van összekötve, ez alatt csattal ellátott tartószíjacska van.
Kardbojt.A kardbojt áll a kétrétben összehajtott 80 cm hosszú és 2 cm Széles szalagból, melynek közepén. 0.5 cm széles piros-fehér-zöld csík van beszőve, továbbá a nyitott famag nélküli 8 cm hosszú és több sorban sodronnyal szegélyezett kardbojt körtéből.A bojtnyak mindkét oldalán piros, fehér, zöld színű szalag van, amelyre a sapkajelvényt kell felhímezni. A kardbojt rendfokozatra való tekintet nélkül egységesen galambszürke színű.
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ÖLTÖZETI SZABÁLYOK.

ÁBTL - 4.2 - sz.n R. - 9. BM /42



40
87. Díszöltözet.

1) RENDBEN ÉS SORBAN.
(63. sz. ábra.)

Tisztek: Tiszthelyettesek és legénység:Rendőrsisak. Rendőrsisak.Zubbony.  Zubbony.Nyakkendő. Nyakkendő.Fehér ing. Fehér ing.Lovaglónadrág. Pantallónadrág.Magas, puhaszárú csizma. Lábbeli (rövidszárú csizma, vagy magas-Fehér kesztyű. szárú cipő).Összes rendjelek és díszítmények (nem Fehér kesztyű,szalagsávok!) Összes rendjelek és díszítmények (nemKöpeny (az időjáráshoz mérten). szalagsávok!)Szolgálati jelvény (sípzsinór síppal). Köpeny (az időjáráshoz mérten).Vállszíjas derékszíj. Szolgálati jelvény (sípzsinór síppal).Derékszíj.
Fegyverzet és felszerelés.

Legénység: lő- és szálfegyver a hozzá tartozó szerelvénnyel (tölténytáskákkal), szíjazattal és pedig:
Gyalogosok: puska és szurony a hüvelyben.
Közlekedési alakulatok: pisztoly és gumibot.
Lovasok lovon: karabély, pisztoly a derékszíjon, lovassági kard a nyeregre mál- házva.
Lovasok gyalog: a hátra csatolt karabély és lovassági kard.
Nem viselhetők: hátibőröndök és járőrtáskák
Tisztek pisztolyt (pisztolytáskát) viselnek.

2.)  DÍSZÖLTÖZET RENDEN KÍVÜL.

Öltözet: ugyanolyan, mint rendben és sorban.
Fegyverzet és felszerelés.

Tisztek: Vállszíjas derékszíj, pisztolytáska pisztollyal.
Tiszthelyettesek és legénység: Sima derékszíj, pisztolytáska pisztollyal.

Viselési alkalom.
a) Külön rendeletre.
b) Díszőrségek alkalmával mindenkor.c) Az államfő és a belügyminiszter hivatalos és ünnepélyes fogadtatása és elutazása (búcsúztatása) alkalmával.
d) Csapatszemlék alkalmával, --ha más elrendelve nincs.
e) Szolgálati eskü (fogadalom) letétele alkalmával.
Megjegyzések. Rendben és sorban állóknak tekintendők a kivonuló csapathoz beosztottak. továbbá a kivonult csapatok jelenlévő és nem parancsnokló elöljárói is.A szemlélő elöljáró és kísérete „soron és renden" kívül állónak tekintendő.A pantallót díszöltözetben a rövidszárú csizmán kívül kell viselni. Lovas tiszthelyettesek és legénység lovaglónadrágot, hosszúszárú csizmát, felcsatolható sarkantyú visel. A köpenyt, ha más nincs elrendelve, október 15-től április 15-ig felöltve kell viselni. A köpenyt, ha nincs felöltve, őrszolgálatot kivéve, nem kell elvinni.Akik pisztolytáskával még nem rendelkeznek, további intézkedésig annak viselését mellőzhetik.
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88. Ünneplő öltözet.
(63 sz. ábra.)Tányérsapka.Zubbony.Fehér ing.Nyakkendő.Pantallónadrág. Cipő.Fehér kesztyű.Rendjelek és díszítmények (nem szalagsávok!)Köpeny (az időjáráshoz mérten).

Viselési alkalom.a) A díszöltözetnél nem említett ünnepélyes alkalmakkor mint pl. különös tiszteletet kifejezni óhajtó fogadás, összejövetel, látogatás alkalmával.
b) Mindazon alkalmakkor, amikor díszöltözet nem viselendő, de az illem követelménye mégis tetszetősebb öltözetet kíván, pl. bemutató színházi előadásokon, operaelőadásokon, zárt helyiségben tartott ünnepélyes előadásokon, társadalmi összejöveteleken, áltatában olyan alkalmakkor, amikor a polgári egyének sötét ruhát viselnek.c) Temetéseknél, esküvőkön.
cl) Külön rendeletre.
e) Abban az esetben, ha a testület képviseletében rendőri küldöttségek ünneplő öltözetben jelennek meg, a küldöttség minden egyes tagja szolgálati jelvényt visel, derékszíj és vállszíj nélkül.f) A budapesti operaházban és a színházak bemutató (premier) előadásain tartandó felügyeleti szolgálatoknál. (Szolgálati jelvénnyel.)

89. Egyszerű öltözet.Tányérsapka.Zubbony.Szürke ing.Nyakkendő.Pantallónadrág.Cipő.Szürke kesztyű (az időjáráshoz mérten).Rendjelek és díszítmények (nem szalagsávok')Köpeny (az időjáráshoz mérten).
Viselési alkalom.

Szolgálati jelvénnyel:
a) Külön rendeletre.b) Kihallgatásra való rendelés esetén, a kihallgatásra rendelt részére.c) Felügyeleti szolgálatoknál
Szolgálati jelvény nélkül:

a) Külön rendeletre.
b) Bíróság, vagy rendőri büntetőbíró előtti megjelenés alkalmával.
c) Szolgálaton kívül, tetszés szerinti alkalomkor. Az ünneplő öltözetnél nem említett színházi és egyéb előadásoknál. Ilyen alkalmaknál a kitüntetések és díszítmények helyett szalagsávok is viselhetők, valamint szürke ing helyett fehér ing is viselhető-
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90. Gyakorló öltözet.

Rendőrsisak vagy tábori sapka.Zubbony.Szürke ing.Nyakkendő.Nadrág (pantalló, illetve lovagló).Csizma vagy egészcipő.Köpeny, esőköpeny, szürke kesztyű- (az időjáráshoz mérten).Rendjelek és díszítmények helyett az összesek szalagsávjai.
Fegyverzet és felszerelés.Teljes felszerelés. Lő- és szálfegyver a hozzátartozó szerelvénnyel (tölténytáskákkal) és szíjazatta!, és pedig:

a) Gyalog és kerékpáron: puska és szurony a hüvelyben.
b) A közlekedési alakulatok gépjáróművel kivonuló legénysége és gépkocsivezetők pisztoly. A puska és szurony a gépjáróművön.c) Lovon: karabély, pisztoly, lovasrendőri kard.
d) Járőrtáska, vagy hátitáska.
e) Lőszer.

Viselési alkalom.

a) Gyakorlatok, vagy összpontosítások alkalmával.
b) Ha a csapat állandó állomáshelyét ideiglenesen elhagyja, mindaddig, amíg rendes állomáshelyére be nem vonul.c) Külön rendeletre.

Megjegyzések. 1. Zárt osztaggal kivonuló rendőrtisztek ugyanolyan főveget viselnek, mint a legénység.2. A köpenyt, ha más nincs elrendelve, október 15-től április 15-ig felöltve, egyébként felmálházva lehet viselni.3. A tisztek magasszárú csizmát, vagy fekete fűzőscipőt viselhetnek, de mindig egyöntetűen.4. A lovas tiszthelyettesek és lovas legénység magas keményszárú csizmát lovaglónadrággal, a többiek rövidszárú csizmát bakancsot vagy egészcipőt és pantallónadrágot viselnek.5. A pantalló a rövidszárú csizmaszáron kívül, vagy abba behajtva viselhető. Ez utóbbi esetben úgy kell viselni, hogy a pantalló a csizmaszárra 8-10 cm-nyire visszahajoljék.6. Gyakorlatoknál - bakancs vagy cipő viselése esetén - a pantallónadrág egy hasonló minőségű és színű posztóból készült 8 cm széles és szürke gombokkal, vagy kapcsokkal ellátott bokakötővel is viselhető illetőleg a felhajtás nélkül készített zsávolynad- rág egy 4 cm széles és két gombbal szabályozható rávarrott bokaszorítóval is ellátható és viselhető.7. A hátibőrönd viselése esetén a járőr táskát abba kell málházni.8. Tisztek felszerelése: derékszíj vállszíjjal, pisztolytáska pisztollyal.
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91. Szolgálati öltözet.

(65. sz. ábra.)

1. Városok belterületénRendőrsisak.Zubbony.Szürke ing.Nyakkendő.Pantallónadrág.Cipő, csizma.Köpeny, esőköpeny, szürke kesztyű (az időjáráshoz mérten).Rendjelek és kitüntetések helyett az összesek szalagsávjai viselendők. Szolgálati jelvény.
Fegyverzet és felszerelés.

Gyalog: derékszíj, pisztolytáska, pisztoly, gumibot.
Kerékpáron: derékszíj, pisztolytáska, pisztoly.
Lovon: derékszíj, pisztolytáska, pisztoly, lovassági kard.

2. Községekben és városok belterületén kívül.Rendőrsisak.Zubbony.Szürke ing.Nyakkendő.PantallónadrágCsizma vagy egészcipő.Köpeny, esőköpeny, szürke kesztyű (időjáráshoz mérten).Rendjelek és kitüntetések helyett az összesek szalagsávjai viselendők. Szolgálati jelvény.
Fegyverzet és felszerelés.Teljes felszerelés: lő- és szálfegyver a hozzátartozó szerelvénnyel (tölténytáskák- kal) és szíjazattal és pedig:a) Gyalog és kerékpáron: puska és szurony a hüvelyben.

b) Gépjáróművel kivonuló legénység: pisztolytáska, pisztoly. A puska és szurony a gépjáróművön.c) Lovon: karabély, pisztolytáska. pisztoly és lovassági kard. Járőrtáska.Lőszer.
3, Kötelékben teljesített karhatalmi szolgálatoknál.Öltözet az 1. ponttal azonos, azzal a különbséggel, hogy acélsisak viselendő.

Fegyverzet és felszerelés.Az 1. ponttal azonos azzal a különbséggel, hogy pisztolytáska és pisztoly helyett töl- lénytáska lőszerrel) és puska viselendő.
Viselési alkalom1-hez.  Tiszthelyettesek és legénység városi rendes szolgálatteljesítése alkalmával és pedig: állóőrszem, mozgóőrszem, közlekedési őrszem, összekötő őrszem, biztonsági őrszemszolgálatokban. továbbá a városi őrsparancsnokok ellenőrző szolgálatuk teljesítése alatt. 
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44Rendkívüli szolgálatteljesítéseknél és pedig: bírósághoz történő elővezetéseknél- egyes rendőrök karhatalmi szolgálatokra történő kirendelése esetén, tolonc és fogolykíséreteknél.2- höz. Tiszthelyettesek és legénység portyázó járőrszolgálatban, továbbá városok belterületén kívül teljesített rendkívüli szolgálatoknál, mint aminők: tolonckíséret, fogolyőrizet és elővezetések.3- hoz. Kötelékben teljesített karhatalmi szolgálatoknál tisztek, tiszthelyettesek és legénység által.
Megjegyzések. 1. Az őrszem és járőr egyöntetű öltözködését vidéki városokban az osztályparancsnok, Budapesten a rendőrparancsnok szabályozza. A portyázó járőrök egyöntetű öltözködését az őrsparancsnok szabályozza. Kettő és ennél több főből álló járőr csak egyöntetű öltözetben jelenhet meg.2. A köpenyt, ha más elrendelve nincs, október 15-től április 15-ig felöltve kell viselni. A portyázó járőr a köpenyét felmálházva is viheti.3. Nyáron zsávolyruházat viselhető-4. A pantallónadrág a rövidszárú csizmaszáron kívül, vagy abba bedugva viselhető. Ez utóbbi esetben úgy kell viselni, hogy a pantalló a csizmaszárra 8-10 cm-nyire visszahajoljon. Városok belterületén a pantallónadrág kizárólag csak a rövidszárú csizmaszáron kívül viselhető.5. Lovasok lovaglónadrágot és hosszúszárú csizmát, a többiek rövidszárú csizmát bakancsot vagy egészcipőt és pantallónadrágot viselnek.6. Járőrvezetői jelvényt egy főből álló járőr nem viselhet.7. Lovasszolgálatban a pisztoly a derékszíjon, a lovassági kard pedig a nyeregre van málházva.8. Hátibőröndöt viselni nem szabad. Kerékpáros szolgálatban a járőrtáska baloldali (a háton fekvő) hordszíját a derékszíjjal le kell szorítani.9. Nagy hidegben a téli óvócikkek: pullóver, fülvédő, stb. viselhető.10. Városok belterületén teljesítendő őrszolgálatok alkalmával külön rendeletre pisztolytáska és pisztoly helyett tölténytáska és puska viselhető.11. Géppisztolyt csak esetenként kiadott rendelet alapján lehet viselni.12. A közlekedési rendőrök öltözete megegyezik a városok belterületén szolgálatot teljesítőkével azzal a különbséggel, hogy szolgálatban fehér kézelőt és „K“-jelvényt viselnek. Teljes felszerelésük: pisztoly, pisztolytáska a derékszíjon és gumibot.13. Tisztek lovaglónadrágot és magas puhaszárú csizmát viselnek. Felszerelésük derékszíj vállszíjjal, pisztolytáska, pisztoly, esetleg térképtartó és látcső.

92. Kényelmes öltözetek.Kényelmes öltözet viselése esetén viselhető:1. Zubbonyhoz:
a) tányér- vagy táborisapka;
b) pantallónadrág, vagy lovaglónadrág;
c) nadrághoz megfelelő lábbeli: fekete fél-, egészcipő, bakancs, vagy rövidszárú csizma;

d) lovaglónadrághoz magas keményszárú, vagy magas puhaszárú csizma;
e) szürke kesztyű;
f) rendjelek és díszítmények; vagy az összes vagy a legmagasabb egyedül, vagy ez és az ezután sorolók tetszés szerinti számban, vagy az összesek szalagsávjai. (Viselésük mellőzhető í,s.)
g) szürke ing;
h) nyakkendő.2. Nyári (zsávoly) zubbonyhoz:
a) a zubbony anyagából készített (de mindenkor csak szürke színű) tányér- vagy tábori sapka;
b) ugyanabból az anyagból készült nyári pantalló- és lovagló-nadrág, vagy posztó- (szövet) lovaglónadrág. A többi az 1. pont szerint.
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Viselési alkalom.

a) Belső szolgálatban. Szemléknél szemlélő elöljárók által. Ellenőrzéseknél az ellenőrző tiszt által. Irodai szolgálatban, valamint egyenkénti utazások alkalmával, ha egyöntetű megjelenés nincs külön elrendelve.
b) Szolgálaton kívül, ha más elrendelve nincs.
Megjegyzések: A tanalakulatoknál szolgálatban és kivonulásoknál a tisztek a legénységhez hasonló öltözetet viselnek. Ha a lovas tanalakulatoknál a legénység posztó lovaglónadrágban és nyári zubbonyban vonul ki, a tisztek is ugyanígy legyenek öltözve.Esőköpenyt csak esős időben lehet viselni.Kesztyű viselése, dísz- és ünneplő öltözet kivételével, nem kötelező, tehát csak az időjáráshoz mérten, de mindenkor egyöntetűen viselendő.

93. II./A. Állománycsoportba sorolt női rendőrök 
öltözeti szabályzata.

1. DÍSZÖLTÖZET.

Rendben és sorban.Tányérsapka.Zubbony.Szoknya.Fehér térdharisnya (télen a térdharisnya alatt hosszú szürke harisnya viselendő).Fehér ingblúz.■ Fehér kesztyű.Félcipő.Összes rendjelek és díszítmények.Köpeny (az időjáráshoz mérten).Szolgálati jelvény (sípzsinór síppal)Derékszíj.
Díszöltözet renden kívül.Öltözet ugyanolyan, mint rendben és sorban.

Viselési alkalom.Azonos a 87. ponttal.
2. ÜNNEPLŐ ÖLTÖZET.Tányérsapka.Zubbony.Fehér ingblúz.Szoknya.Fehér térdharisnya (télen a térdharisnya alatt hosszú szürke harisnya viselendő). Félcipő.Fehér kesztyű.Rendjelek és díszítmények.Köpeny (időjáráshoz mérten).

Viselési alkalom.Azonos a 88 ponttal.
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3. EGYSZERŰ ÖLTÖZET.Tányérsapka.Zubbony.Szürke ingblúz.Szoknya.Szürke harisnya (télen hosszú harisnya, nyáron térdharisnya).Cipő (fél vagy egész).Szürke kesztyű (az időjáráshoz mérten).Rendjelek é;s díszítmények.' (nem szalagsávok!)Köpeny (időjáráshoz mérten).

Viselési alkalom.Azonos a 89. ponttal.
4. SZOLGÁLATI ÖLTÖZET.Tányérsapka.Zubbony.Szürke ingblúz.Szoknyanadrág.Cipő (fél. vagy egész).Szürke harisnya (hosszú harisnya, vagy térdharisnya, vagy mind a kettő együtt, zokni csak harisnyával viselhető, harisnya nélkül nem!)Rendjelek és díszítmények helyett az összesek szalagsávjaiKöpeny, szürke kesztyű (időjáráshoz m érten.)Szolgálati jelvény.Derékszíj.Női járőrtáska.

Viselési alkalom.A 91. pontban felsorolt viselési alkalom pontjai és a megjegyzések értelemszerint alkalmazandók.
5. KÉNYELMES ÖLTÖZETEK.Kényelmes öltözet viselése esetén viselhető:1. Zubbonyhoz:

a) tányér- vagy tábori sapka;
b) szoknyanadrág, vagy szoknya;
c) megfelelő lábbeli (egész- vagy félcipő);
d) szürke kesztyű;
e) rendjelek és díszítmények;
f) ingblúz (szürke vagy fehér);
g) harisnya: szürke hosszú vagy szürke térdharisnya zoknival vagy zokni nélkül, fehér térdharisnya (zokni harisnya nélkül nem viselhető).2. Nyári zubbonyhoz:Ugyanabból az anyagból készült nyári szoknyanadrág vagy szoknya. A többi az 1. pont szerint.

Viselési alkalom.  .A 92. ponttal azonos. A 92. pontban felsorolt megjegyzések értelemszerűen itt isalkalmazandók.
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Rajzok.
1. Rendőrsisak.2. Tányérsapka.3. Rendőrségi jelvény.4. Gombok eredeti nagyságban.5. Táborisapka6. Tiszthelyettesi és legénységi zubbony.7. Tiszti zubbony.8. Vállszalagvédő.9. Pantallónadrág.10. Lovaglónadrág.11. Köpeny.12. Esőköpeny.13. Tiszthelyettesi és legénységi nyári zubbony.14. Szürke ing.15. Fehér ing.16. Nyakkendő.17. Kesztyű.18. Bakancs.19. Félcipő.20. Egészcipő.21. Rövidszárú csizma.22. Magas, puhaszárú csizma.23. Lovaglócsizma, felcsatolható sarkantyúval.24. Munkaruha.25. Kötött ujjas mellény.26. Téli ing és alsónadrág.27. Botos.28. Érmelegítő.29. Szőrmével bélelt szürke fejes kesztyű.30. Bunda.31. Nyakvédő kendő (sál).32. Fülvédő.33. Körköpeny.34. Készen kötött nyakkendő.35. Rendfokozati jelzések.36. Állománycsoport jelzések.37. Különleges rendőri szolgálatot teljesítők megkülönböztető jelzései.38. Őrsparancsnoki jelzés.39. Járőrvezetői jelvény.40. Hivatali altisztek tányérsapka jelvénye41. Hivatali altisztek tányérsapkája.42. Hivatali altiszti zubbony.43. Hivatali altiszti pantallónadrág.44. Hivatali altiszti köpeny.
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48 45. Női tányérsapka.46. Női zubbony.47. Női szoknyanadrág.48. Női szoknya.49. Ingblúz.50. Magasszárú, fekete női cipő.51. Lapossarkú fekete női félcipő.52. Kötött mellény.53. Női derékszíj.54. Női táska55. Rendjelek és díszítmények viselése.56. Tiszthelyettesi és legénységi szolgálati jelvény57. Tiszti szolgálati jelvény.58. Tiszthelyettesi és legénységi derékszíj.59. Vállszíjas derékszíj.60. Pisztolytáska.61. Járőrtáska.62. Rendőrségi vízhatlan vászon hátitáska.63. Tiszt díszöltözetben.64. Ünneplő öltözet.65. Szolgálati öltözet.
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Rendőrsisak
1 sz. ábra.
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Tányérsapka

Törzstiszti
paszománnyal
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Tábornoki 

paszománnyal
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Rendőrségi jelvény / eredeti nagyságban./

3. sz. ábra.

Gombok /eredeti nagyságban:/ 

4. sz. ábra.
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Sisakjelvény.

Tányérsapkajelvény.
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Tábori sapka
5. sz.ábra.
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Sapkarózsa

Táborisapka leeresztett nyakrésszel
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Tiszthelyettesi és legénységi zubbony
6. sz. ábra.
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Tiszti zubbony
7. sz. ábra.
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Vállszalagvédő8. sz. ábra.
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56

Pantallónadrág.
9. sz. ábra.

Tiszthelyettesi és legénységi nadrág. Tiszti nadrág.

Rövidszárú csizmába begyűrve
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Lovaglónadrág
10. sz. ábra.
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Köpeny.
11 sz. ábra.

Lovas köpeny.
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Esőköpeny

12. sz. ábra.
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Tiszthelyettesi és legénységi nyári zubbony.
13. sz. ábra.
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Szürke ing14 sz.ábra.

ÁBTL - 4.2 - sz.n R. - 9. BM /64

Fehér ing
15. sz. ábra.
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Nyakkendő

16. sz. ábra.

Kesztyű

17. sz.ábra.

Nyakkendő megkötve.
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Bakancs
18. sz.ábra.

Félcipő
19. sz.ábra.
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Egészcipő
20. sz. ábra.
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Bokacsatolószíj.

Rövidszárú csizma
21. sz.ábra.
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Magas, puhaszárú csizma.
22. sz ábra.

5
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Lovaglócsizma, felcsatolható sarkantyúval
25. sz. ábra.
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Munkaruha.

24. sz. ábra.

5*
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Kötölt ujjas mellény
25. sz. ábra.

68

Téli ing és alsónadrág
26.sz.abra.
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Botos
27.sz.ábra.

 Érmelegítő
28. sz.ábra.

Szőrmével bélelt szürke fejes kesztyű.
29. sz. ábra.
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Bunda.

30. sz. ábra

Nyakvédö kendő /sál/
31. sz.ábra.

Fülvédő

32.sz.ábra.
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Körköpeny.
33.sz. ábra.

Készen kötött nyakkendő.
34 sz. ábra
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próbarendőr

Rendfokozati jelzések.
55. sz. ábra.

alhadnagy

tizedes

törzsőrmester főtörzsőrmester

főhadnagyhadnagy

altábornagy
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őrmester

szakaszvezető

százados

őrnagy alezredes ezredes

vezérőrnagy



73
Állománycsoport jelzések eredeti nagyságban:/

36. sz. ábra.

I. állománycsoport. II./A. állománycsoport.

III. állománycsoport IV. állománycsoport.

I. állománycsoportbeli vezérőrnagy és altábornagy 

állománycsoport jelzése.
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különleges rendőri szolgálatot teljesítők megkülönböztető jelzései. 
37. sz. ábra.

Zenekarok tagjai Folyamrendészet Határrendészet

Központi kiképző zászlóalj.

(: Az ábrák eredeti nagyságban.:)

Gépkocsizó rendőri személyzet.
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Őrsparancsnoki jelzés.
38. sz.ábra.

Járőrvezetői jelvény
39.sz.ábra.
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Hivatali altisztek tányérsapkája, 
41. sz. ábra.
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Hivatali altisztek tányérsapka jelvénye.
40. SZ. ábra.
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Hivatali altiszti zubbony.
42 sz. ábra.

Hivatali altiszti pantalló-nadrág, 

43. sz. ábra.

ÁBTL - 4.2 - sz.n R. - 9. BM /80



78

Hivatali altiszti köpeny.
44. sz. ábra.
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Női tányérsapka.
45 sz. ábra.

Női zubbony.
46.sz.ábra.
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Női szoknyanadrág 
47.sz. ábra.

Női szoknya.
48. sz. ábra.
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Ingblúz.
49.sz.ábra.

6
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Ingblúz viselete
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Magasszárú, fekete női cipő.
50. sz.ábra.

Lapossarkú, Fekete női Félcipő.
51. sz.ábra.
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Kötött mellény.
52. sz. ábra.

Rövidujjú
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6*



ÁBTL - 4.2 - sz.n R. - 9. BM /87



Női derékszíj.
53. sz. ábra.

84

Női táska.
54. sz. ábra.
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Rendjelek és díszítmények viselése.
55. sz. ábra.
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Három szalagsáv felerősítésére szolgáló acél lemez /.eredeti nagyságban

Szalagsáv ok viselése.
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Tiszthelyettesi és legénységi szolgálati jelvény.
56. sz. ábra.
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Tiszti szolgálati jelvény.
57. sz. ábra.
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Tiszthelyettesi és legénységi derékszíj.
58. sz. ábra.
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Vállszíjas derékszíj.
59. sz. ábra.



88

Pisztolytáska.

60. sz. ábra.

Járőrtáska.

61. sz.ábra.
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Rendőrségi vízhatlan vászon hátitáska.
62 sz. ábra.
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Tiszt díszöltözetben.
63. sz.ábra.
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Tiszthelyettes ünneplő öltözetben.
64. sz. ábra.

/
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Szolgálati öltözet városok belterületén.
Közlekedési rendőr:

65/a. sz. ábra.
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Szolgálati öltözet községekben.
Portyázó járőr.

65/b. sz. ábra.
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KIEGÉSZÍTŐ ÉS MÓDOSÍTÓ RENDELETEK
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pont, bekezdés száma

A helyesbítő 
rendelet kelte, 

száma,
R. K. száma

A rendelet tárgya
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Fo
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ós
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m
A helyesbített oldal, 
pont, bekezdés száma

A helyesbítő 
rendelet kelte, 

száma,
R. K. száma

A rendelet tárgya

1 2 3 4

■

>

- •
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