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AZ ÚJONNAN RENDSZERESÍTETT REPÜLŐHAJÓZÓ 
ÖLTÖZET BEMUTATÁSA 

Horváth Tibor1 

A jelenleg rendszerben lévő, 1982-ben rendszeresített, repülőha-
józó öltözet kiváltásának igénye első ízben a Vezérkar Főnöki Tanács 
2001. január 31-én, az MH Ruházati Ellátó Központban levezetett, 
kihelyezett ülésén merült fel. Az új repülőhajózó öltözettel szemben 
alapvető követelményként fogalmazódott meg, hogy 

• feleljen meg a nemzeti és a NATO vonatkozó munkavédelmi 
előírásoknak,  

• nyújtson védelmet a fokozott tűz- és hőhatás ellen, 

• gépelhagyás esetén tegye lehetővé a pilóta számára a túlélés 
esélyét, 

• a legmagasabb fokú komfortérzetet biztosítsa a használó számá-
ra. 

A Magyar Honvédség parancsnoka, Vezérkar főnök döntésének 
megfelelően az MH Légierő Parancsnokság (mint alkalmazó) és az MH 
Ruházati Szolgálatfőnökség (mint anyagnem-felelős) szakembereiből 
álló munkacsoport megkezdte a kidolgozói munkát. 

A kidolgozói team a Honvéd Vezérkar főnök, az MH Légierő Pa-
rancsnokság és az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Pa-
rancsnokság vezetői számára 2003. január 29-én, az MH 59. Szent-
györgyi Dezső Repülőbázis tanácstermében, ruházati bemutató kereté-
ben, bemutatta a kialakított új típusú repülőhajózó öltözetet. A csapat-
próba tesztelésre javasolt repülőhajózó öltözetet a következő cik-
kekből állt: 

• Nomex Comfort dzseki kifordítható béléssel (minden évszak-
ra); 

• Nomex Comfort (kezes-lábas) overall (minden évszakra); 

                                                      
1  Horváth Tibor ezredes, MH ÖLTP Ruházati szolgálatfőnök. 
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• Nomex Comfort nyári alsóruházat (ing és alsó); 

• Nomex Comfort téli alsóruházat (ing és alsó); 

• Nomex Comfort kesztyű (minden évszakra); 

• Lycra zokni (minden évszakra); 

• Bakancs (minden évszakra),melyet a sötétkék köznapi sapka 
egészített ki. 

A dzseki és az overall szabása kompatibilis a NATO tagországok 
által használt korszerű repülőhajózó öltözetekkel és pilótafülke rendsze-
rekkel. 

Az öltözetet a sugárhajtóműves repülőgép-, a helikopter-, a szállító 
repülőgép-, valamint az oktató-kiképző repülőgép személyzet egyaránt 
viselheti. 

A bemutatott termékek egy speciális Nomex Comfort alapanyag-
ból (Nomex + Kevlar + DuPont antisztatikus szál) kerültek előállí-
tásra. Bemutatotthoz hasonló Nomex hőálló alapanyagból készült vé-
dőöltözetet használnak a tűzoltók, a katasztrófavédelmi mentőalaku-
latok, egyes NATO tagországok repülőhajózó- és harckocsizó állomá-
nya, az olajfinomítók-, a vegyipari üzemek-, valamint az áramszolgálta-
tó szervezetek speciális beosztásban lévő alkalmazottai, továbbá az au-
tó- és motorversenyzők. 

Az alapanyag legjellemzőbb sajátosságai: 

• kiváló szövettani tulajdonságokkal rendelkezik, közvetlenül a 
bőr felületén is viselhető, nincs irritáló hatása, lélegzik, a test 
nedvességét (bőrpárát) a külső rétegek felé vezeti, 

• nem ég, nem olvad, nem csöpög (önkioltó), 

• 380Co felett szenesedik, 

• nem generál mérgező gázokat és füstöt, 

• stabil hővédelmet biztosít, 

• vegyszerekkel szemben ellenálló, 
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• könnyű súlya ellenére a különböző mechanikai hatásokkal 
szemben magas védelmi szintet biztosít, 

• szakítószilárdsága kiváló, 

• izzadsággal szemben ellenálló, 90Co-on mosható, gyorsüteműen 
szárad, színtartó, 

• hosszú életciklusú, élettartamú. 

A speciális Nomex Comfort alapanyagból készült repülőhajózó 
öltözet egy hőálló hatékony védelmi rendszer. E védelmi rendszer réte-
gei: 

- Dzseki:  Nomex Comfort – 210 g/m2 szövet, 

- Overall:  Nomex Comfort – 175 g/m2 szövet, 

- Nyári alsóruházat: Nomex Comfort – 240 g/m2 kötött kelme, 

- Téli alsóruházat: Nomex Comfort – 400 g/m2 kötött kelme. 

A HM Költségvetési és Munkabiztonsági Ellenőrzési Hivatal 
Munkabiztonsági Igazgatóság (mint munkavédelmi hatóság) a genfi 
DuPont akkreditált laboratórium tűzállóságot vizsgáló műszerével 
(„Thermo-Man”) több alkalommal végrehajtott mérés helyszíni ta-
pasztalatai alapján megállapította, hogy a Nomex Comfort alapanyag-
ból tervezett repülőhajózó ruházat olyan mértékben csökkenti a viselője 
számára esetlegesen fellépő hősokkot, hogy még csekély mértékű égési 
sérüléssel sem kell számolni. Ezért a javasolt repülőhajózó öltözet cik-
keit – ez alól kivételt képez a bakancs – „Katonai rendeltetésű egyéni 
védőeszköz”-zé minősítését indokoltnak tekinti. 
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A DuPont által elvégzett Thermo-Man teszt eredménye a vizsgált 
pamutból, pamut-műszál keverékből (82 M repülőhajózó), illetve a 
Nomex Comfort alapanyagból készült overall esetében a következő 
volt: 

Thermo-Man teszt 

égési sérülés 

A közvetlen láng- és hőhatás ideje = 4,0 sec 

100 % pamut 
45 % pamut és 
55 % műszál 

Nomex Comfort 

ruházat esetén a védett testfelület %-ában 
2 fokú 57 17 2 
3 fokú 16 19 7 
Teljes 73 36 9 

Az elvégzett tűzállósági vizsgálat során kitűnt, hogy a 82 M repü-
lőhajózó hadi- (gyakorló-) ruházat olyan mértékben veszélyes viselőjé-
re (a lánghatás kioltását követően a ruha egyre intenzívebben égett és 
olvadt), hogy annak lecserélése életvédelmi szempontból a lehető leg-
rövidebb időn belül szükséges és elengedhetetlen. 

A kidolgozói munkabizottság által elvégzett gazdaságossági és tel-
jes élettartam költségszámítás a következő eredményt mutatta ki: 

A ruházatok éves költsége, az elhasználódási idő figyelembevé-
telével 

A jelenlegi rendszer hő elleni vé-
delem nélkül 

- 82 M repülőhajózó nyár-téli 
(zubbony és nadrág) 

A javasolt rendszer beépített 
hővédelemmel 

- Nomex Comfort dzseki 
- Nomex Comfort overall 

Ár (jelen-
legi) 
[Ft] 

Viselési 
idő 

[hónap] 

Éves 
költség 

[Ft] 

Ár (jelen-
legi) 
[Ft] 

Viselési 
idő 

[hónap] 

Éves 
költség 

[Ft] 

83.050 12-24 41.525 169.750 36-60 33.950 
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A bemutatót követően a Honvéd Vezérkar főnök elrendelte a ki-
dolgozói bizottság által javasolt, katonai egyéni védőeszköznek minő-
sülő, új típusú repülőhajózó öltözet csapatpróbáját. Az öltözet próbavi-
selését, a repülő-fedélzeti beosztást ellátó személyzet körében, összesen 
25 fő bevonásával kell elvégezni. 

A csapatpróba tesztelésben részt vett a HM Katonai Légügyi Hi-
vatal (Budapest), az MH Légierő Parancsnokság (Veszprém), az MH 
59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis (Kecskemét), az MH 87. Ba-
kony Harcihelikopter Ezred (Szentkirályszabadja) és az MH 89. 
Szolnok Vegyes Szállító Repülőezred (Szolnok) kijelölt repülőhajózó 
szakállománya.  

Ezáltal a vizsgálatba bevonásra került a Magyar Honvédségben 
rendszerben lévő valamennyi repülőeszköz (MIG-29, L-39, JAK-52, 
AN-26, MI-8, MI-14, MI-24). 

A HM HVKF döntésének megfelelően az MH Hadtápanyag El-
látó Központ az MH Ruházati Szolgálatfőnökség szakmai felügyelet 
mellett 2003. június hónapban beszerezte a csapatpróba végrehajtásá-
hoz szükséges repülőhajózó öltözeti cikkeket. Így az új típusú Nomex 
Comfort alapanyagú védőeszköz használók általi tesztelése megkez-
dődhetett. 

A próbaviselés előzetes kedvező tapasztalatai alapján a Nomex 
Comfort alapanyagú repülőhajózó védőöltözet a Magyar Honvédség öl-
tözeti rendje és a hosszú távú ruházati fejlesztés koncepciójáról szóló 
HM Kollégium részre készített előterjesztésbe (az előterjesztés a Kato-
nai Logisztika 2004. 4. számában részletesen bemutatásra került) – an-
nak meghatározó elemét képezve – beemelésre került.  

A miniszter úr, a HM Kollégium 2004. június 24-én megtartott ki-
bővített ülésén, egyetértett a repülőhajózó hadiruházati program végre-
hajtásának szükségességével, melynek prognosztizálható megvalósítási 
költsége (első ellátmány beszerzése) mintegy 150 millió forint. 

A miniszteri döntésnek megfelelően a 2003 M repülőhajózó öltö-
zet a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról 
szóló 9/2005. (III. 30.) – 2005. május 1-je óta hatályos – HM rendelet 
mellékletébe bedolgozásra került. 
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Az egy éves próbaviselés tapasztalatait az MH Légierő Parancs-
nokság parancsnoka 2004. végén az alábbiak szerint összegezte: 

• A csapatpróbába bevont szakállomány nagy megelégedéssel fo-
gadta az alapanyagában és formai kialakításában megújuló, a 
kor színvonalán álló (High Tech), a használók igényeit messze-
menően figyelembe vevő repülőhajózó védőöltözet bevezetését. 

• Az eltelt egy éves időszakot tekintve, az előírásoknak megfele-
lően, az overall átlagosan 15, a dzseki pedig átlagosan 2-3 alka-
lommal került tisztításra. Ez idő alatt az állomány, mosásból, il-
letve tisztításból eredeztethető sérülést, bolyholódást, nyúlást 
(méretváltozást), anyagfáradást, színvesztést (fakulást) nem ta-
pasztalt. 

• Az overall konfekció méretezése nem minden esetben felel meg 
a használók testméretének, ezért célszerű e terméket a pilóták 
egyéni méretének megfelelő mérethelyességgel elkészíteni (be-
szerezni). A derékszorító szalag minőségén javítani szükséges. 
A mellen lévő zsebek zipzár irányát (zárását) meg kell fordítani. 
A hónaljban és a combközben célszerű szellőzőnyílásokat ki-
alakítani, melyeket körbevarrással kell rögzíteni. A magassági 
ruha csatlakozó csöveinek kivezetéséhez mindkét oldalon húzó-
záras, takart oldalnyílás kialakítása kívánatos. 

• A dzseki kivehető bélésének rögzítését a derékrészen tépőzárral, 
a vállrészen húzózárral kell megoldani. Az egybeépített kapuc-
nira nincs szükség. A foltzsebeken a kéz nagyságát figyelembe 
vevő, kétpontos tépőzáras záródású oldalbenyúlást célszerű ki-
alakítani. 

• A téli-nyári alsóruházat cikkeit, valamint a kesztyűt a személyi 
állomány a viselés során megfelelőnek találta, azokon változta-
tás nem indokolt. 

• A csapatpróba keretében tesztelt bakancs nem felel meg a repü-
lőhajózó követelményeknek, mivel orr-része keskeny, ezáltal 
nem biztosít kellő komfortot viselőjének. A nehéz bakancs ka-
tapultálás esetén rendkívül megviseli a lábat, befűzése hossza-
dalmas, a bőr felsőrész nagyon merev, a bakancstalp kialakítása 
rugalmatlan és vékony. 
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A csapatpróba tapasztalatai, valamint a HM Technológiai Hivatal 
Repülőgép Modernizációs Iroda által mintaként biztosított svéd gyárt-
mányú repülőhajózó ruházat alapján az MH Ruházati Szolgálatfőnök-
ség végrehajtotta a dzsekin és az overallon az alkalmazó igényi szerinti 
módosításokat, majd azokat átadta ismételt tesztelésre az MH Légierő 
Parancsnokság számára. 

Az újonnan elvégzett próbahordás tapasztalatai alapján az MH 
LEP parancsnoka 2005. augusztus 1-jén javaslatot tett a HM HVKF ré-
szére a 2003 M repülőhajózó védőruházat – mivel az megfelel a repü-
lőhajózó állomány igényeinek, illetve a repülésbiztonsági és balesetvé-
delmi követelményeknek – rendszeresítésére. 

Az MH Ruházati Szolgálatfőnökség, kiindulva a csapatpróba vég-
konklúziójából, az új típusú repülőhajózó ruházatot az alábbiak szerint 
terjesztette rendszeresítésre a Rendszeresítési Bizottság elé: 

Rendszerbe állítási tájékoztató 

a) A szakanyag megnevezése: 2003 M repülőhajózó hadi- (gya-
korló-) védőöltözet. 

b) A rendszerbe állítás indoklása: 

A Magyar Honvédség Légierő Parancsnokság állományába szolgá-
latot teljesítő repülőhajózó szakállomány részére a NATO szabványok-
nak, a nemzeti és NATO munka- és tűzvédelmi-, valamint ruházati elő-
írásoknak megfelelő speciális védőruházat rendszeresítése. A hang-
sebesség feletti és alatti sugárhajtóműves repülőgép személyzet, a har-
ci- és szállító helikopter személyzet, a szállító repülőgép személyzet, az 
oktató-kiképző repülőgép személyzet részére a repülési feladatok bale-
setmentes végrehajtásához megfelelő védőruházat biztosítása, egyben a 
meglévő 82 M repülőhajózó ruházat kiváltása. 

A jelenleg rendszeresített 82 M repülőhajózó ruházat sem a NATO 
szabványoknak, sem a munkavédelmi előírásoknak nem felel meg. 

c) A szakanyag rendeltetése, főbb adatai: 

A 2003 M (Nomex Comfort alapanyagú) repülőhajózó öltözet az 
alábbi cikkekből áll: 

• 2003 M repülőhajózó overall; 
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• 2003 M dzseki béléssel; 

• 2003 M téli repülőhajózó ing; 

• 2003 M téli repülőhajózó alsó; 

• 2003 M nyári repülőhajózó ing; 

• 2003 M nyári repülőhajózó alsó; 

• 2003 M repülőhajózó (LYCRA) zokni; 

• 2003 M repülőhajózó kesztyű. 

A 2003 M repülőhajózó overall rendeltetése: 

A test megfelelő szintű védelme a külső fizikai behatások, főként a 
hőhatások ellen, továbbá speciális szabása alapján megfelelő komfort-
érzet biztosítása a repülési feladatokat végrehajtó szakállomány számá-
ra. 

A 2003 M repülőhajózó dzseki béléssel rendeltetése: 

A test megfelelő szintű védelme a külső fizikai behatások, főként a 
hőhatások ellen, továbbá megfelelő komfortérzet biztosítása a repülési 
feladatok végrehajtása során. Téli időjárási viszonyok esetén megfelelő 
védelem nyújtása a hideg ellen. Gépelhagyás (katapultálás) után, kiala-
kítása révén jól láthatóság biztosítása extrém időjárási viszonyok kö-
zött, megkönnyítve a keresést-kutatást végzők munkáját, ezáltal növel-
ve a repülő személyzet túlélési esélyét. 

A 2003 M téli- és nyári repülőhajózó alsóruházat rendeltetése: 

A test megfelelő szintű védelme a külső fizikai behatások, főként a 
hőhatások ellen, továbbá megfelelő komfortérzet biztosítása a repülési 
feladatok végrehajtása során. Téli időjárási viszonyok esetén megfelelő 
védelem nyújtása a hideg ellen. 

A 2003 M repülőhajózó kesztyű rendeltetése: 

A kéz megfelelő fokú védelme a külső fizikai behatások, főként a 
hőhatások ellen, továbbá megfelelő komfortérzet biztosítása a repülési 
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feladatok végrehajtása során. Téli időjárási viszonyok esetén megfelelő 
védelem nyújtása a hideg ellen. 

2003 M repülőhajózó (LYCRA) zokni rendeltetése: 

A láb védelme a különböző hőmérsékleti változásokkal szemben, 
megfelelő komfortérzet biztosítása a láb számára a bakancs viselése so-
rán. 

A 2003 M (Nomex Comfort alapanyagú) repülőhajózó öltözet 
főbb adatai: 

A NOMEX repülőhajózó öltözet speciális szövetből készült. A 
szövet nem ég, nem olvad, nem csöpög, speciális önkioltó képességgel 
rendelkezik. 380 Co felett szenesedik, nem generál mérgező gázokat. 
Vegyszerekkel szemben ellenálló. Égési teszt során a mért testfelület 5 
%-a szenvedett égési sérülést. A bőrről a párát a külső rétegek felé ve-
zeti (lélegzik), közvetlenül a bőr felületén viselhető, nincs irritáló hatá-
sa, száradási teljesítménye kiváló. 

d) Korszerűségi szintjének megítélése:  

A Nomex Comfort alapanyagú repülőhajózó védőöltözet hazai 
fejlesztésű, illetve konfekcionálású termék, amely a vonatkozó NATO 
STANAG alapján került kialakításra, ezáltal megfelel a NATO szabvá-
nyoknak és a repülés biztonsági szabályoknak, illetve előírásoknak. 

e) A szakanyag rendszeresítésének helye: 

A 2003 M repülőhajózó öltözet alapvetően a Magyar Honvédség 
Légierő Parancsnokság és alárendelt katonai szervezeteinél kerül rend-
szeresítésre. Az öltözet viselésének szabályait, változatait a Magyar 
Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 
30.) HM rendelet 45 D) pontja részletesen tartalmazza. 

Tervezett beszerzések: 

• 2005. évben az igényjogosult személyi állomány ellátására 250 
fős készlet, 

• 2006. évben az igényjogosult személyi állomány ellátására 50 
fős készlet, 
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• 2007. évben az igényjogosult állomány utánpótlás ellátására 50 
fős készlet. 

Tervezett kihordási idő: 

A 2003 M repülőhajózó dzseki béléssel esetében 3 év, a többi cikk 
tekintetében 2 év. 

f) Egyéb járulékos kihatás:  

A rendszeresítésnek egyéb járulékos költsége nincs. 

g) A szakanyag rendszerben tartásának várható ideje, mit vált 
fel: 

A 2003 M (Nomex Comfort alapanyagú) repülőhajózó öltözet 
várható rendszerben tartási ideje 15 év, amely letelte után vizsgálni kell 
a ruházat korszerűségi szintjét, az idő közben beállt munkavédelmi- és 
repülésbiztonsági szabályoknak való megfelelőségét. 

A 2003 M repülőhajózó öltözet rendszeresítésével a 82 M repülő-
hajózó ruházat kerül kiváltásra. 

h) A szakanyag egy javadalmazása és annak összetétele: 

Egy javadalmazás (alapfelszerelés) 2003 M repülőhajózó öltözet 
összetétele: 

• 2003 M repülőhajózó overall   1 db 

• 2003 M dzseki béléssel    1 db 

• 2003 M téli repülőhajózó ing    2 db 

• 2003 M téli repülőhajózó alsó   2 db 

• 2003 M nyári repülőhajózó ing   2 db 

• 2003 M nyári repülőhajózó alsó   2 db 

• 2003 M repülőhajózó (LYCRA) zokni  2 pár 

• 2003 M repülőhajózó kesztyű   1 pár 
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i) A szakanyag ára, beszerzés forrása: 

A szakanyag nettó ára: 

• 2003 M repülőhajózó overall            104.750,- Ft 

• 2003 M dzseki béléssel    65.000,- Ft 

• 2003 M téli repülőhajózó ing    20.250,- Ft 

• 2003 M téli repülőhajózó alsó   17.500,- Ft 

• 2003 M nyári repülőhajózó ing   19.375,- Ft 

• 2003 M nyári repülőhajózó alsó   13.500,- Ft 

• 2003 M repülőhajózó (LYCRA) zokni      4.450,- Ft 

• 2003 M repülőhajózó kesztyű     8.000,- Ft 

A beszerzés forrása:  

A magyar nemzetgazdaságból a védelem terén alapvető biztonsági 
érdekeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra 
szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonat-
kozó sajátos szabályokról szóló – a 87/2005. (V. 5.) Korm. rendelettel 
módosított – 228/2004.  (VII. 30.) Korm. rendelet alapján lefolytatott 
közbeszerzési eljárás útján beszerzendő termék. 

j) A szakanyag főanyag felelőse és alkalmazója: 

A repülőhajózó ruházat főanyag felelőse a MH Ruházati Szolgálat-
főnökség, aki felelős a szakanyag rendszerben tartásáért, igény szerinti 
biztosításáért. Alkalmazója a MH Légierő Parancsnokság. 

A Rendszeresítési Bizottság a 2005. október 6-án levezetett ülésén 
egyhangúan úgy határozott, hogy a 2003 M (Nomex Comfort alap-
anyagú) repülőhajózó öltözetet rendszeresítésre a miniszter úr részére 
előterjeszti. 

Az MH Ruházati Szolgálatfőnökség az új repülőhajózó öltözet be-
szerzése érdekében a közbeszerzési eljárást megindította. A repülőgép 
személyzetek várhatóan 2006. I. negyedévben már rendelkezni fognak 
a régóta várt korszerű, komfortos ruházati védőcikkekkel. 
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A kidolgozói bizottság, együttműködve a HM Technológiai Hiva-
tallal tovább dolgozik egy új típusú repülőhajózó bakancs kifejleszté-
sén, amely várhatóan már a közeljövőben teljessé teszi a repülőhajózó 
szakállomány védőöltözetét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


