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A gyakorló öltözet szolgálatban történő viselésével kapcsolatban küldött megkeresésére az 

alábbi tájékoztatást adom.  

 

A belügyminisztérium irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi 

állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási 

állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 

14/2016. (V. 10.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 5. § (2) bekezdése alapján a 

szolgálati elöljáró felelős a szolgálatban lévő, valamint a közös rendezvényen részt vevő 

egyenruha-viselésre jogosultak egységes és kulturált öltözködéséért.  

 

A BM rendelet 45. § rendelkezik a hivatásos állomány szolgálati egyenruházat viselése 

tekintetében, amelynek (1) bekezdése alapján a szolgálati öltözet a hivatásos állomány 

ruházata közterületen járőrszolgálatban és a fogvatartottak napi tevékenységének irányítása 

során, ha más öltözet nincs elrendelve.  

 

A fenti paragrafus (2) bekezdés a) pontja szerint a gyakorló öltözet a hivatásos állomány 

ruházata a közterületen végzendő járőrszolgálati feladatok ellátása során.  

 

A BM rendelet 46. § (1) bekezdés értelmében az egyenruha viselésére jogosultak öltözetének 

egységességét az állományilletékes parancsnok biztosítja, míg a (2) bekezdés c) pont alapján 

az egységes öltözködés elrendelésére az adott szervezeti egység működési területére 

vonatkozóan a területi, helyi szerv, illetve a rendvédelmi oktatási intézmény vezetője jogosult. 
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A fentiek alapján a hivatásos állomány – a BM rendeletben előírt rendelkezések betartása 

mellett – a járőrszolgálati feladatok ellátása során viselheti a szolgálati öltözetet és a gyakorló 

öltözetet is.  

 

 

Budapest, időbélyegző szerint 
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