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A speciális szolgálati feladatokat végző állomány 
ruházati ellátása a Belügyminisztériumban 

Pavlik Róbert rendőr hadnagy 

A Belügyminisztérium területén az anyagi-technikai szakszolgálaton belül 
működő ruházati ág feladata a Belügyminisztérium személyi állománya, szervei, 
csapategységei, intézményei és intézetei folyamatos működéséhez szükséges ru·• 
házati és felszerelési anyagok, valamint a ruházati ellátással összefüggő· szoigál
tatások biztosítása. Ennek a munkának a szakmai irányítását a BM ,Anyagi é5' 
Technikai Csoportfőnökség látja el. 

A ruházati szakszolgálati ág az egységes ellátás és gazdálkodás érdekében 
kidolgozza a szakszolgálati szabályzatokat, alapéllátási és utánpótlási nórniákat, 
elkészíti a ruházati és a felszerelési anyagok karb'antartási · előírásait, meghatá· 
rozza a termékek műszaki ·követelményeit, kidolgozza azok műszaki leírását. 
Gondoskodik a ruházati és a felszerelési anyagok korszerűsítéséről. Kei:demé
nyezi a belügyi szolgálat ellátása érdekében célszerűbb alapanyagok és készter· 
mékek rendszeresítését, biztosítja az elavult cikkek rendszerből történő kivoná· 
sát. 

A ruházati szakszolgál~ti ág tev.ékenységi körébe az ellátást és gazdálko. 
dást tekintve a következők tartoznak: 

- a hivatásos és a sorozott állomány öltöztetésére rendszeresített egyenru-
házatok, ezek alap- és kellékanyagai; 

- munka- 'és védőtuházatok, 
- sportruházatok és sportfelszerelések, 
- védóeszköZök, védő- és egységfelszerclésck, 
- javító éS karbantartó anyagok, 
- szolgálati jelvények és kitüntetések, a csapatzászló és tartozékai. 

A Belügyminis?térium és szervei, valamint az állami tűzoltóság te,rületi 
szervei hivatásos, sorozott, tartalékos és polgári .fÜkalmazott állÜmányának i:u
házati ellátása két fő területre tagozódik: 

1. A BM hivatásos és sorozott (katonai rendfokozatií) állományát: a .szol· 
gálati követeÚnényeknek megfelelő ruházati, ellát_ás illeti meg (egyen- vagy _pol. 
gári ruháZa't) amely terméSzetbeni' alapellátás, illetve folyamatos utánpótlás k~
retében kerj.il kiadásra. Utóbbit ~ hi.va_tási;,s állomány k~szpénzben, míg a s.orka. 
tonák terrrÍésZethefi kapják meg. · · 
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2. A BM állományába tartozó egyéb igényjogosultaknak (fő-, mellék-, il
letve időszakos foglalkozású, stb.) beosztások, vagy munkaköri normáik szerint: 

- munkaruházatot, vagy ruhakoptatási járulékot, 
- munkaruházatot, védőeszközt, védőfelszerelést és ruházati egységfelszere-

]ést biztosítunk. 

A B!vt: az cgycnruházatot a munka- és a védőruházatot, a védőeszközt, a 
védő- és az egységfelszerelést a szolgálat anyagi eszközeként bocsátja az igény
jog0sult rendelkezésére. 

A kiadott egycnruházatot és a munkaruházatot a kihordási idő letelte és 
pótlásuk megtörténte után .1 használók tulajdonába adja, míg a védőruházat, a 
védő- és egységfclszerelés a szerv tulajdonában marad (még akkor is, ha az 
rendeltetésszerű használatra már nem alkalmas). 

A speciális szolgálati feladatokkal összefüggő ruházati ellátás a munka- é~ 
a védőruházati ellátás kategóriájába tartozik. 

A hivatásos és sorozott állomány ellátásnak alapelvei, továbbá öltözete a 
fazont, az alapanyagot és az előállítási technológiát tekintve általában illeszke
dik a fegyveres erők és testületek ellátási és öltözködési rendszeréhez, eltérések 
csak a szolgálati feladatok különbözőségéből eredő követelmények miatt lehet
nek. Az ellátás rendjének, módszereinek továbbfejlesztése, az öltözeti cikkek to
vábbfejlesztése ugyancsak a többi testülettel koordináltan történik. 

A BM általános szolgálati feladataiból adódó öltözködési követelmCnyek 
a többi testülettel zömmel megegyeznek, ezeknél a közös kutatás és fejlesztés 
igényei általában egyeztethetőek és eredményei fel is használhatók. 

A BM-nél az általános feladatok mellett néhány olyan speciális szolgálati 
terület (határőrizet, vízi- és légirendészet, tűzoltó, stb.) öltözködési igényelt is ki 
kell elégíteni, amelyek más testületnél nem jelentkeznek, vagy ha előfordulnak 
is a követelmények eltérőek. E szolgálati területek öltözete a felülvizsgálás és 
továbbfejlesztés időszakába érkezett, megoldása egy-egy témát tekintve külön
böző készültségi fokú. 

E speciális területeken az ellátási normák, az öltözcti összetétel felülvizs
gálása nagy feladatot jelent, mivel az adott szerv által megfogalmazott köve
telmények gyakran maximálisak, hiányosak, vagy éppen ellentmondanak egy
másnak. 

Néhány példa a leggyakoribbak közül: 
- a legfontosabb követelmények és a fő célkitűzés közötti ellentét (a víz

zárás és pára elvezetés); 
- a tudományos technikai fejlődés eredményeinek adaptálási igénye és a le

hetséges megvalósitás közötti ellentét, mivel az adaptálásnak sok esetben nin
csenek meg a hazai ipari technikai fejlettségének, állapotának a feltételei; 

- az adott szerv csak az elhatározott végső célt közli, de a végrehajtáshoz 
vezető lehetséges utat nem jelöli meg, így éppen a leghozzáértőbb szakemberek 
véleményének hiánya lassítja egy-egy téma feldolgozását. 

Ezeket a gondokat tekintve, szorosabb együttműköde5re van szükség az 
érintett szakszolgálatok és a fejlesztést végzők között, de még ennek biztosítása 
mellett is sokáig elhúzódhat egy kísérleti stádiumban levő cikk, vagy termék 
rendszerbeállítása. 

Az alábbiakban néhány olyan cikk fejlesztését ismertetjük, amely hosszabb 
idő munkájának az credmén)'e. 
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Tűzoltó szolgálati lábbeli 

A felsőfokú szolgálati szerv részéről kifogás merült fel a vonulós tűzoltók 
által használt bőrtalpú vixos csizma minőségére és korszerűségére. Javasolták 
nagyiparilag előállítható természetes kaucsukból, vulkanizált talppal ellátott, rö~ 
vidszárú vixos, illetve ugyanilyen alja technológiával készült, változtatható 
szárbőségű (vadász) csizma mintakénti elkészíttetését és próbaviselésrc történő 
kiadását. 

A lábbelivel szemben megfogalmazott követelmények a következők voltak: 
- a vízállóság növelése, 
- antistatikusság, 

~ - hő- és olajálló talpmegoldás, 
- gyors felhúzhatóság, 

• 
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• 
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- kellő járás biztonság (fogja a bokát), 
- jó páraelvezetés. 

A lábbelik hordási próbára kiadásra kerültek, a viselési tapasztalatok a 
következőkben foglalhatók össze: 

A rövidszárú csizma a követelményeknek általában megfelelt, de járásbiz
tonsága nem volt megfelelő, mivel gyors felvételének elősegítése céljából bő to· 
rokkal készült, nem fogta viselőjének bokáját és a kárhelyeken való mozgást ne
hezítette. 

A változtatható szárbőségü (vadász) csizma próbahordás lényegesebb ta· 
pasztalatai: 

- felsőbőrén szakadás, törés, repedés nem keletkezett, 
- talp- és sarokleválás nem fordult elő, 
- az olajállóság jónak bizonyult, a talp- és sarokkopás nem volt számottevő, 
- járásbiztonsága, talptapadása megfelelt a követelményeknek, hordási ké· 

nyelmetlenség nem jelentkezett. 
- 10-15 perces vízbenállás után a tűzéseknél és a talpfelerösítésnél átázás 

mutatkozott, 
- melegtartásuk jónak bizonyult, a változtatható szárbőség azonban a láb 

szelJőzését csak részben biztosította. 

A hordás tapasztalatai alapján megállapítottuk, hogy a csizmák tűzoltási 
célra nem alkalmasak. 

A szükséges lábbeli kifejlesztése céljából a Bőr- és Cipőipari Kutató Fej· 
lesztő Vállalathoz fordultunk, vegye a MILTEXT (MILTEXT = a fegyveres 
erők és testületek egyenruházatának és ruházati hadfelszerelésének fejlesztésére, 
minőségvédelmére és koordinált gyártására alakult .kutatási-fejlesztési·termeléji 
társaság) programjába a tűzoltó szolgálati lábbeli kifejlesztését. 

Víz.irendészeti védó·mentőkabát, ·nadrág 

A vízirendészcti szervek javaslata alapján tűztük napirendre az öltözet to
vábbfejlesztését. A megfogalmazott általános követelmények szerint a kialak{
tandó ruha legyen 

- kellő víztaszítású és melegtartású, 
- egyenruha jellegű és 
- mentőeszköz is . 
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Általános elvárásokon túl: 
- az alapanyag a tankhajókon állandó robbanásveszély miatt bírjon anti

statikus tulajdonsággal. 
- a kétszeres (felsőrész és nadrág) gallérba beépített csuklyával és rejtett 

övvel készüljön, 
- színben fejezze ki az egyes BM testü/,etekhez. (keki, szürke) való tarto-

zást, 
- rendelkezzen kellő melegtartással, 
- a hőzárást (melegtartást) külön béléssel, a vízbeeséskor felhajtó és fenn· 

tartó erőt képviselő könnyű anyag biztosítsa. 

A követelmények összetettek. A bcmintázáshoz a háttéripar lehetőségei ·"-1' 
nem voltak ismeretesek, megfelelő termelővállalatok felkutatása után a próba-
tétel elkészült és kiadásra került. 

A 2 éves próbahordás tapasztalatai a következők: 

- az öltönyök fazonja megfelelő. 
- az alapanyag minősége jó, szakadása, törése nem volt észlelhető, 

a PVC-vel kent anyag kellő viztaszítású. 
- a ruha· karbantarthatósága és melegtartása jó, 
- a bélésben levő zárt-cellás habrudak - melyek a felhajtóerőt biztosít· 

ják - nem töredeznek, morzsolódásuk nem észlelhető, 
- jelentősebb hőmérséklctcsökkenés hatására az alpanyag csak minimálisan 

merevedik. 
- a ruha mentőhatása jó, az úszást lehetővé teszi. 

Az öltöny fazonján azonban kismértékű változtatás vált szükségessé, mivel: 
- ülő testhelyzetben nyomja a viselő nyakát (tarkóját), 
- a hónaljban szellőző lyukakat kell kialakítani, 
- a derék gumizása helyett rejtett övet kell alkalmazni, 

a kabátba patent helyett villámzárat kell beépíteni, 
- a nadrág fazonja jó, a bele épített habrudak azonban feleslegesek, mert 

a kabát felhajtóereje elegendő, a nadrágban elhelyezett habrudak akadályozzák 
az úszást és kényelmetlenné teszik az ülést, 

- a nadrágpántok hosszát növelni szi.i~séges. 

, A mentő-védőruházat a szükséges módosításokkal a követelményeknek meg
felelt, javaslatot_ készítünk rendszerbe állítására. 

A Rendőrség Légirendészeti Parancsnokságán szolgálatot teljesító hajózó él 
szerelő állomány védőrubázatának felülvizsiálása és továbbfejlesztése 

A repülő hajózó és műszaki · állomány jelenleg ·a Magyar" Nép hadseregnél 
korábban rendszerben volt h'ajózó és műszaki munka- illetve ·védőruházattal el
látott. E ruházat - a bőrmellényt kivéve - _anyagát, fazonját és színét tekintve 
sem felel meg a területi szolgálati feladatokból eredő igényeknek, mivel a heli· 
kopterböl történő -kiszállást követő· rendőri jellegű intézkedésekhez a szükséges 
testületi jelleget nem hangsúlyozza, a rendőr ·egyenruházat színétől· eltér; és item 
felel meg azoknak a munkavédelmi követelményeknek sem, amelyek betartása 
biztonsági szempontból (tűzvédelem, stb.) kívánatos.-

A polgári repülő szerveknél bekövetkezett halálos balesetek okainak érté· 
kelése alapján indokolt a hasonló munkakörben dolgozók lángálló -anyagból ké· 
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szült munka- illetve védőruházattal történő ellátása, amely polgári területen már 
befejeződött. 

A szolgálati szervek a korszerűbb ruház~1ttal szembeni követelményeket az 
alábbiakban fogalmazták meg: 

- a ruhán nem lehet gomb, 
- biztosítson - ha viszonylagosan is - tűz-, víz-, sav- és olajállóságot, 
- a munkavégzést ne akadályozza (repüléskor a „vakon" végrehajtott moz-

dulatok közben ne akadjon bele kiálló tárgyakba, vagy kapcsolókba). 
Az alapanyagot tekintve e kívánalmaknak leginkább az amerikai Du Pont 

cég VFŐ Nomex-Ill-425 típusú anyaga felel meg, amelyből a hajózók és a mű
szakiak nyári és téli ruházatát kialakítottuk. A lángállóság maximális biztosítása 
az ún. másodlagos védelmet is indokolttá teszi, ezért aláöltözéshez olyan alsó
ruházatra volt szükség, amely a lángálló tulajdonság mellett kellő viselési ké
nyelmet nyújt (pl. nem okoz viszketést, bőrfertőzést, stb.) ugyanakkor megfelelő 
melegtartással és nedvesség felvevő képességgel bír. Erre a célra az Ausztriában 
gyártott Lanzig FR alapan_vagrí fonalból kötött téli ing és alsónadrág látszik a 
legalkalmasabbnak. Ezek az öltözetek olajálló hajózó és szerelő téli és nyári 
lábbelikkel egészülnek ki. 

A védőruházatnak ismertetett formában történő kialakításával a hajózó és 
a műszaki állomány új öltözete lényegében rendszeresíthető. A Du Pont cég 
Nomex alapanyagú tcxtíliája drága, folyamatos és biztonságos utánpótlás sein 
megoldott, ezért olcsóbb és biztonságosabb beszerzési lehetőség felkutatása szük
séges. 

Az előbbieken túlmenően meg kell oldani az utasok és a földi s7.eméJ.yzet 
halláskárosodás elleni védelmét is. 

A Fővárosi KÖJAL zajcsoportja zajmérést végzett a telephelyen. Megál~ 
Iapították, hogy a helikopterek által keltett zajszint a vezető és az . utastérben, 
valamint a helikopteren kivül a hajtómű vezetés és üzemelés során jóval maga
sabb a szabványban megengedettnél. A halláskárosodás megelőzése érdekében 
egyéni hallásvédő eszköz alkalmazására van szükség. A ·halláskárosodás meg
előzésére a szakemhet'ek az NSZK· gyártmányú - de hazailag is b"eszerezhető -
PELTOR H7 típusú hallásvédő fültok beszerzését ·;avasólták, mert az az 1000...:· 
8000 Hz-es frekvencia tartományban 33-43 db A-val csillapítja a zajszintet (az 
egyenértékű „A" szintek, illetve a legnagyobb „A" szintek értékét). 

A BM Határőrség sorozott állománya szolgálati lábbelijének kifejlesztése 
A BM Határörség sorozott állománya szolgálati lábbelije (bórtalpú vixoi; 

csizma, 65 M bakancs) továbbfejlesztésre szorul, mivel a c_sizma 
- nem kellő vízállóságú, 
- hordási (viselési) kényelmét javítani szükséges, 
- kisüzemben készül, így gyártása nem gazdaságos, 
- a karbantartása, javítása költséges, 
- a folyamatos javítás szakember hiány miatt egyre nagyobb gondot okoz. 

A nyáron_ ·viselt legénységi bakancs még a szakemberek által ismert 65 M 
minőségben készül, amely néhány - az alkalmazást tekintve -- kedvezőÍlen tu
lajdonsággal bír. Továbbfejlesztését a Magyar Néphadseregnél már bevezetett 
hydrofóbizált felsőbőrű, szárbélés nélküli, magasított külső kéreggel és vulka
nizált guffiitalppai készült lábbelivel terVCZzük · megoldan'i. :A-· szük~éges. cs·apat-
próba megkezdödött. · · · · · 
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Az említett lábbelin túl kialakításra került egy csizma és bakancs céljára 
egyaránt alkalmas lábbeli (hosszúszárú bakancs) amely 2,5 mm vastagságú hyd
rofóbizált, feketére festett hőálló marhabox felsőbőrből, béleletlen szárnrl, elől
fűzős megoldással, magasított külső kéreggel, a szár végén egy illetve két csa
tolópánttal, végig békanyelvvel, fejbélés nélkül, direktvulkanizált talppal és sa
rokkal készült. Alkalmassági próbája most kezdődik. 

Ez a lábbeli a 82 M bakancs járásbiztonságot adó előnyeivel rendelkezik, 
jól tartja a bokát és kellő hosszúságú, így határőrizeti feladatok ellátására al
kalmasnak látszik. 

Ugyancsak kifejlesztést nyert egy hydrofóbizált, vixos felsőbőrből, a csiz
mával azonos szárhosszúsággal, bőr alsótalppal, dc gumi forma- illetve poliéter 
bázisú poliurethan járó talppal készült lábbeli, amelynek alkalmassági próbája 
most kezdődött. 

Ezek a lábbelik használati tulajdonságaikat tekintve alapvetően megköze
Jítik az eredeti célkitűzéseket és várhatóan megfelelnek a határőrizet speciális 
követelményeinek. 

A rendszeresített őrbunda továbbfejlesztése 
Alap célkitűzés a jelenlegi őrbundák helyett könnyebb, modernebb, a hi

deg e11en megfelelő védelmet nyújtó és beszerzési árfekvését tekintve kedvezőbb 
őrruházat kialakítása. 

A fejlesztést a MILTEXT megbízása alapján az INNOVATEXT Kutató 
Fejlesztő Vállalat végezte. Háromféle őrruhát mintáztak be: 

- PVC-vel kent „Ametiszt" hordozó anyagú esőgallért, düftin béléssel. 
- posztóhuzatú körgallért, szőrme béléssel, 
- kétrészes örruhát, mely szőrmebéléses rövid kabátból és tűzött (steppelt) 

mellesnadrágból áll. 

A minták - az. elsőt kivéve - minimális változtatással megfelelnek a kö
vetelményeknek, várhatóan biztosítják az állóőrszemek, a magasfigyelök és moz· 
gójárőrök hideg elleni védelmét. 

A próbatétel még nem készült el. 

V í:?,ihullák vízből történő kiemeléséhez megfelelő felszerelés k.ialakítása 

A bűnügyi technika régi problémája annak eldöntése, hogy a vízben talált 
hulla elhalálozásának oka önkezűség, bűncselekmény, vagy baleset volt-e. Ezért 
szükséges, hogy a holttest felfedezése és a helyszíni szemle közötti időben, a 
partrajuttatásakor azon külsérelmi nyomok ne keletkezhessenek (pl. kötéllel tör
ténő vízben vontatása, stb.). A feladat megoldása bonyolult, mivel a vízi hul
lák előtalálási körülményei változatosak. Csak néhány ilyet említve: 

- nagyobb folyók sodrásában, illetve part szélén felfedezett, 
- nagyobb tavak nyíltvizén (esetenként mélyvízben), 
- pangó vizekben, kisebb patakokban, időszakos vízgyűjtőkben, árterek-

ben, kubikgödrökben, stb. észlelt hullák vízből való kiemelése és szemlére tör
ténő szállítása. 

A fejlesztés még kezdeti stádiumban van. Az eddigi elképzelések - part
ról elérhető hulla kiemelésére - rossz hasonlattal élve - olyan megfelelő mére-
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tű háló kialakítása, amilyet horgászok használnak (kiemelő szák), amellyel a 
kiemelés és a további sérülést nem okozó vízen történő vontatás is megoldható 
lenne. 

- A csak csónakkal megközelíthető (nádas, zsombékos területen, vagy szi • 
get partján) holttest kiemelése, fóliával bélelt matrac alkalmazásával, amely a 
vízben gázzal töltött palackból felfújható és csónak után kötve vontatható. 

- A technikus részére vállig érő állatorvosi gumikesztyű, illetve vállig érő 
csizmanadrág biztosítása. 

A már említett szolgálati területek sajátos öltözetének kifejlesztése még fo
lyik, az ellátás normáit pedig a jövőben kell kialakitani. 

E rövid ismertetővel bepillantást nyújtunk a Belügyminisztérium speciális 
szolgálati tevékenységének kifejtéséhez szükséges ruházat kialakításának folya · 
matába. E munka során célunk a ruházatfejlesztés összehangolása, az Országos 
Tervhivatal elnöke, a Pénzügyminiszter, a Honvédelmi Miniszter, a Belügymi
niszter, az lgazságügyminíszter, és a Munkásőrség Országos Parancsnoka 1/1982. 
(HK 2/1983.) OT-PM-HM-BM-IM-MOP számú együttes utasításában fog
laltaknak megfelelően, élve a fegyveres erők és testületek, valamint a rendészeti 
szervek gazdasági együttműködésében rejlő jelenleg még nem teljesen kiakná
zott lehetőségekkel. 
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