
Erdészeti rendeletek tára. 

Szabályzat a kincstári erdőörök, illetve az erdészeti altiszti 
személyzet által viselendő egyenruháról. 

42.306. szám. A kincstári erdőőrök, illetve az erdészeti altisztek 
által szolgálat alkalmával az alábbiak szerint leirt egyenruha vise
lendő. 

1. K a l a p . 

A kincstári erdőtisztek számára előirt alakkal, a luczfenyőfa 
kérgéhez hasonló szinü vöröses barna félkemény nemezből készítve, 
mely gyapjúból való sötétzöld, egy-egy tölgymakkal végződő vadász-
zsinórral díszítendő. A főerdőőrök, illetve fővadászoknál a kalapzsinór 
mindegyik végére egy-egy ezüst makk illesztendő. 

A kalapnak baloldalán vadserte, vagy zergc-szakál alkalmazható, 
mely felirás nélküli kisebbített erdőőri jelvénynyel leszorítható. 

2. S i p k a . 

Vöröses barna, a luczfenyőfa kérgéhez szintén hasonló szinü 
posztóból, az erdőtisztek számára előirt alakkal, fekete bőrből készült 
szemernyővel, sötétzöld posztó borítással, mely az erdőtisztek sipkáján 
használt zöld szalag szélességében olyképen is alkalmazható, hogy 
hidegebb időben a fej védelmére lebocsátható legyen. A sipkára elől 
oxidált fémlemezből készült felirás nélküli kisebbített erdőőri jelvény 
alkalmazandó. 

3. K ö p e n y e g . 

Vöröses barna, a lúczfenyő kérgéhez hasonló szinü daróczból 
vagy posztóból, az erdőtisztekéhez hasonló alakkal, agancs gombokkal 
és ugyanazon kelméből készült fekvő gallérral, sötétzöldszinü parolival, 
minden további posztószegély nélkül. 

A köpenyeg az erdőben való használatra az érdekelt erdőhatóság 
által megállapítandó hosszúságban is viselhető. 

4. Z u b b o n y . 

A köpenyeghez hasonló vöröses barna szinü posztóból vagy 
daróczból, 5 agancs gombbal. 

Az álló gallér olyképen, mint az erdőtiszteknél, csakhogy 4 mm 
vastag gyapjúból való sötétzöld vadászzsinórral díszítve, az álló gal
lérra sötétzöld paroli, erre pedig az illetők szolgálati fokozata szerint 
tölgylevélből és makkból képzett következő jelvények alkalmazandók : 



1. a főerdőőrök, illetve fővadászok, gépkezelők és famestereknél 
fémlemezből készített fehér szinü egy tőlgylevél a parolin 1 cm széles 
ezüst paszománt szegélyzettel; 

2. az I. osztályú erdőőrök- és faraktárőröknél hasonló tölgy levél 
három makkal; 

3. a II. osztályú erdőőrök és faraktárőrök egy tölgylevél két 
makkal; 

4. a III. osztályú erdőőrök- ós faraktárőröknél egy tölgylevél 
egy makkal; 

5. a IV. osztályú erdőőrök- és faraktárőröknél egy tölgylevél. 
Az erdőlegények az egyenruhát minden jelvény nélkül viselhetik. 
Meleg évszakban zsávolyból készült zubbony viselhető, melyre 

zsinór nem alkalmazandó, de a zöld paroli és a jelvények annak álló 
gallérára mindig felteendők. 

5 . N a d r á g . 

A nadrág a zubbonyhoz hasonló kelméből készült csizmában 
•való viselésre alkalmas, vagy pantallón szabással, zsinór és szegély 
nélkül. 

Meleg évszakban hasonló szabású zsávoly nadrág is viselhető. 

6. N y a k r a v a l ó . 

Az erdőtisztekéhez hasonló alakú és szinü fehér szegélylyel. 
Erdőben való szolgálatnál az illető erdőtiszt engedelmével a nyakravaló 
letehető, az inggallér azonban a zubbonyra, vagy köpenyegre ki nem 
hajtható. 

7. F e g y v e r z e t . 

Könnyű szerkezetű, hátultöltő karabély, rövid vadászkést képző 
szuronynyal és természetes szinü szijon viselendő bőrtokkal. 

A felszerelés kiegészítő részét képezi a tetszés szerinti nagyságú, 
természetes bőrszínű vadásztáska. 

Az egyenruha szolgálaton kívül is viselhető. 
Budapest, 1884. évi ápril hó 15-én. 

A miniszter helyett: 
Matlekovics. 


