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2. számú melléklet 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

a „Rendészeti formaruhák és kiegészítők beszerzése 2021.” tárgyú beszerzési eljáráshoz 

 

Nyertes Ajánlattevő feladata rendészeti formaruhák és kiegészítők szállítása az alábbi műszaki 

jellemzők figyelembevételével. Ajánlattevő ajánlata benyújtásakor köteles benyújtani a termék műszaki 

leírásban rögzített jellemzőit igazoló termékadatlapot vagy egyéb dokumentumot, cégszerűen aláírva 

másolatban. Nyertes ajánlattevő a szerződés lejártáig köteles ugyanazt a minőséget biztosítani. 

 

Általános elvárások:  

Sorszám Megnevezés Műszaki jellemzők 
Mennyiség 

(db.) 

01. Férfi öltöny zakó - színe: sötétkék, Navy Blue vagy azzal 
egyenértékű 

- fazon: klasszikus, 
- szivarzsebbel, 
- 2 gombos egysoros, 
- zsebek: kettő darab zsebpatnis zseb, 

egy darab szivarzseb, egy darab bal 
oldali belső zseb, 

- bal felkarra rögzíthető a műszaki 
leírásban megadott mintájú és méretű 
hímzett embléma elkészítése. Az 
embléma hátoldala tépőzáras 
rögzítéshez szükséges horgas 
felülettel ellátva 

- a műszaki leírásban megadott mintájú 
és méretű embléma bal felkarra 
történő elhelyezéséhez szükséges 
hurkos (bolyhos) felületű tépőzár 
rögzítése a zakóra, 

- akasztóval ellátva, 
- konfekció, személyre igazítva, 
- anyag: kevertszálas az alábbiak 

szerint: minimum 20% kezelt gyapjú, 
minimum 50% maximum 60% 
poliészter, minimum 20% maximum 
30% viszkóz, esetlegesen minimum 
2% maximum 5% elastan vagy azzal 
egyenértékű, 

- bélésanyag: poliészter vagy akril vagy 
azzal egyenértékű 

- antisztatikus jellegű kivitel 

12 

02. Férfi öltöny nadrág - színe: sötétkék, Navy Blue vagy azzal 
egyenértékű 

- fazon: klasszikus, 
- zsebek: kettő darab elülső svédzseb, 

egy darab hátulsó farzseb, (zipzár 
kizárva gombos vagy gomb nélkül is 
elfogadott) 

- slicc zipzárral záródik, 
- alja egyenes és koptatóanyaggal 

ellátott, 
- övtartó, 4 cm széles övhöz 
- konfekció, személyre igazítva, 

51 



2 
 

- anyaga: kevertszálas az alábbiak 
szerint: minimum 20% maximum 30% 
(kezelt) gyapjú, minimum 40% 
maximum 50% poliészter, minimum 
20% maximum 30% viszkóz, 
esetlegesen minimum 2% maximum 
5% elastan vagy azzal egyenértékű, 

- bélésanyag: poliészter vagy akril vagy 
azzal egyenértékű 

- antisztatikus jellegű kivitel 

03. Női kosztüm felső - klasszikus fazon, 
- 2 gombos egysoros 
- sötétkék színű, 
- bal felkarra rögzíthető a műszaki 

leírásban megadott mintájú és méretű 
hímzett embléma elkészítése. Az 
embléma hátoldala tépőzáras 
rögzítéshez szükséges horgas 
felülettel ellátva, 

- a műszaki leírásban megadott mintájú 
és méretű embléma bal felkarra 
történő elhelyezéséhez szükséges 
hurkos (bolyhos) felületű tépőzár 
rögzítése a kosztümfelsőre, 

- akasztóval, 
- konfekció, személyre igazítva 
- akasztóval ellátva, 
- anyaga: kevertszálas, minimum 30% 

maximum 40% viszkóz, minimum 60% 
maximum70% poliészter, esetlegesen 
minimum 2% maximum 5% lycra vagy 
azzal egyenértékű, 

- bélésanyag: poliészter vagy akril 
- antisztatikus jellegű kivitel 

1 

04. Női kosztüm 
nadrág 

- klasszikus fazon, 
- sötétkék színű, 
- kettő darab elülső svédzseb, egy 

darab hátulsó farzseb (zipzár kizárva 
gombos vagy gomb nélkül is 
elfogadott), 

- slicc zipzárral záródik, 
- alja egyenes és koptatóanyaggal 

ellátott, 
- övtartó 4 cm széles övhöz 
- konfekció, személyre igazítva, 
- anyaga: kevertszálas, minimum 30% 

maximum 40% viszkóz, minimum 60% 
maximum 70% poliészter, esetlegesen 
minimum 2% maximum 5% lycra vagy 
azzal egyenértékű, 

- antisztatikus jellegű kivitel 

1 

05. Nyári szoknya - klasszikus fazon, 
- sötétkék színű, 
- zipzárral záródik, 
- konfekció, személyre igazítva, 
- anyaga: kevertszálas, minimum 30% 

maximum 40% viszkóz, minimum 60% 
maximum 70% poliészter, esetlegesen 
minimum 2% maximum 5% lycra vagy 
azzal egyenértékű, 

- antisztatikus jellegű kivitel 

1 
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Sorszám Megnevezés Műszaki jellemzők 
Mennyiség 

(pár) 

06. Egységes félcipő - felső- és talprész színe: fekete, 
- fűzővel záródó, 
- méretezés: EU 35-47,1 
- felsőrész anyag: minimum 1,8 mm 

maximum 2,0 mm vastag vízálló bőr, 
- felsőrész kialakítása: lélegző Gore-

Tex membrán betét vagy azzal 
egyenértékű, 

- talprész: csúszásgátló és 
átszúrásvédett, talprész: antisztatikus, 
olaj- és benzinálló, 

- lábkímélő, energiaelnyelő kivitel, 
- HAIX Airpower C1 típus vagy azzal 

egyenértékű 

13 

07.. Téli bakancs - felső- és talprész színe: fekete, 
- fűzővel záródó, 
- méretezés: EU 35-47, 
- zárt kéregrész, sarok energiafelvevő 

képesség, 
- talp megfelel EN ISO 20347:2012 

próba szabályok, csúszási és olaj 
ellenállásának 

- hideg elleni védelem, 
- a felsőbőr vízzel szembeni ellenállást 

is biztosít, nedves (de nem vizes) 
körülmények közötti munkavégzésre 
is ajánlott, 

- SWAT Chase 9 WP típus, vagy ezzel 
egyenértékű 

3 

 

 

 

Sorszám Megnevezés Műszaki jellemzők 
Mennyiség 
(db ill. pár) 

08. Férfi rövid ujjú ing - klasszikus fazon, 
- fehér színű, 

- rövid ujjú, 
- gombbal záródó, 
- méretezés: EU S-4XL, 
- egy darab bal oldal mellső zseb, 
- bal felkarra rögzíthető a műszaki 

leírásban megadott mintájú és méretű 
hímzett embléma elkészítése. Az 
embléma hátoldala tépőzáras 
rögzítéshez szükséges horgas 
felülettel ellátva, 

- a műszaki leírásban megadott mintájú 
és méretű embléma bal felkarra 
történő elhelyezéséhez szükséges 
hurkos (bolyhos) felületű tépőzár 
rögzítése az ingre, 

- anyag: könnyű, lélegző, kevertszálas 
minimum 40% maximum 50% pamut, 
minimum 40% maximum 60% 
poliészter, nyári viseletre alkalmas 

21 

09. Férfi hosszú ujjú ing - klasszikus fazon, 
- fehér színű, 

42 

                                                           
1 A pontos méreteket az eseti megrendelés tartalmazza 
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- hosszú ujjú, 
- gombbal záródó, 
- gombos mandzsetta, 
- méretezés: EU S-4XL, 
- egy darab bal oldal mellső zseb, 
- bal felkarra rögzíthető a műszaki 

leírásban megadott mintájú és méretű 
hímzett embléma elkészítése. Az 
embléma hátoldala tépőzáras 
rögzítéshez szükséges horgas 
felülettel ellátva, 

- a műszaki leírásban megadott mintájú 
és méretű embléma bal felkarra 
történő elhelyezéséhez szükséges 
hurkos (bolyhos) felületű tépőzár 
rögzítése az ingre, 

- anyag: kevert szálas minimum 40% 
maximum 50% pamut, minimum 40% 
maximum 60% poliészter 

10. Férfi nyakkendő - sötétkék színű, Navy Blue vagy azzal 
egyenértékű 

- szabvány hosszúságú, 
- anyag: 100% poliészter 

16 

11. Női rövid ujjú blúz - klasszikus fazon, 
- fehér színű 
- rövid ujjú, 
- gombbal záródó, 
- méretezés: EU XS-3XL, 
- egy darab bal oldal mellső zseb, 
- bal felkarra rögzíthető a műszaki 

leírásban megadott mintájú és méretű 
hímzett embléma elkészítése. Az 
embléma hátoldala tépőzáras 
rögzítéshez szükséges horgas 
felülettel ellátva, 

- a műszaki leírásban megadott mintájú 
és méretű embléma bal felkarra 
történő elhelyezéséhez szükséges 
hurkos (bolyhos) felületű tépőzár 
rögzítése a blúzra, 

- anyag könnyű, lélegző, kevertszálas, 
minimum 90% maximum95% pamut, 
minimum 5% maximum10% lycra, 
esetlegesen minimum 2% maximum 
5% elastan vagy azzal egyenértékű, 
nyári viseletre alkalmas 

1 

12. Női blúz - klasszikus fazon, 
- fehér színű 
- hosszú ujjú, 
- gombbal záródó, 
- méretezés: EU XS-3XL, 
- egy darab bal oldal mellső zseb, 
- bal felkarra rögzíthető a műszaki 

leírásban megadott mintájú és méretű 
hímzett embléma elkészítése. Az 
embléma hátoldala tépőzáras 
rögzítéshez szükséges horgas 
felülettel ellátva, 

- a műszaki leírásban megadott mintájú 
és méretű embléma bal felkarra 
történő elhelyezéséhez szükséges 
hurkos (bolyhos) felületű tépőzár 
rögzítése a blúzra, 

1 
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- anyag: könnyű, lélegző, kevertszálas, 
minimum 90% maximum 95% pamut, 
minimum 5% maximum 10% lycra, 
esetlegesen minimum2% maximum 
5% elastan vagy azzal egyenértékű 

13. Egységes derékszíj - fekete színű 
- szélessége: 4 cm 
- hosszúsága: próba alapján 
- diszkrét fém övcsattal 
- anyag: bőr 

9 

14. Egységes téli 
kesztyű 

- ötujjas 
- színe: sötétkék, Navy Blue vagy azzal 

egyenértékű 
- anyag: 100% akril, 
- méretezés: F/N XS-XL, 

5 

15. Egységes téli sapka - színe: sötétkék, Navy Blue vagy azzal 
egyenértékű 

- bélelt, 
- anyag: 100% akril, 
- méretezés: XS-2XL, 

7 

16. Egységes téli 
nyaksál 

- színe: sötétkék, Navy Blue vagy azzal 
egyenértékű 

- mérete: 22x120 cm, 
- anyag: polár, 

4 

17. Egységes jéger 
alsó 

- színe: sötétkék, Navy Blue vagy azzal 
egyenértékű vagy fekete, 

- méretezés: EU XS-4XL, 
- anyag: 50% pamut, 50% poliészter 

12 

18. Egységes jéger 
felső 

- színe: fehér, 
- méretezés: EU XS-4XL, 
- anyag: 50% pamut, 50% poliészter 

12 

19. Egységes zokni - színe: fekete, 
- anyag: pamut (min. 80%), 
- méretezés: EU 35-47 

48 

20. Egységes pulóver - egyenes fazon, 
- V-nyakú, 
- sötétkék színű 
- egy darab bal oldal mellső zseb, 
- méretezés: EU XS-4XL 
- bal felkaron emblémázva 
- anyag: 290 g/m²-es kötött alapanyag, 

100% pamut 

20 

21. Egységes névkitűző 
zsebre 

- színe: acélszürke, 
- mérete: 80x14x0,8 mm, 
- rögzítés: csavaros, „tiszti patent”, 
- anyaga: könnyű fém 

3 

22. Egységes névkitűző 
ingre 

- színe: acélszürke, 
- mérete: 80x14x0,8 mm, 
- rögzítés: mágneses, 
- anyaga: könnyű fém 

3 

23. Egységes téli kabát - színe: sötétkék 
- hossz: zakót takaró 
- háta: sima egyenesvonalú 
- elöl kettő darab benyúlós zseb, 

zipzárral záródó, takarópánttal 
- elöl zipzárral záródó, takaró négy 

patent vagy tépőzárral záródik, 
- gallér belső polár bélésű, 
- kapucni: gallérba hajtható, 
- bal felkaron emblémázva 
- bélés anyaga: meleg, poliészterre 

steppelt töltőfilc 

3 
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- anyag: tartós, impregnált, nem fakuló, 
minimum 60% maximum 80 % pamut, 
minimum 10% maximum 20 % 
poliészter 

24. Női társasági kendő - sötétkék színű 
- mérete: 50 x 50 cm 
- anyag: poliészter 

1 

 

Nyertes ajánlattevő feladata az alábbi mintájú és méretű embléma felrögzítéséhez szükséges hurkos 
(bolyhos) felületű tépőzár rögzítése a zakó, női kosztümfelső, férfi hosszú/rövid ujjú ing, női hosszú/rövid 
ujjú blúz típusú ruhadarabokra, valamint az ezekhez a ruhadarabokhoz tartozó emblémák hátoldalának 
a tépőzáras rögzítéshez szükséges horgas felülettel való ellátása. A kabát és a pulóver esetében az 
embléma varrással kerül rögzítésre, amely szintén nyertes ajánlattevő feladata. Az emblémák 
elkészítése nyertes ajánlattevő feladata, az ehhez szükséges mintát ajánlatkérő a szerződéskötéssel 
egyidejűleg ajánlattevőnek átadja. 

 
 
 
 
 

 
MINTA EMBLÉMA 

8 cm 

10,5 cm 

 


