Ruházati- és Öltözködési szabályzat
Az egyenruha viselése az együvétartozás, az egy testvéri közösség kinyilvánítása.
Minden nemzetőrnek törekednie kell arra, hogy öltözéke mindig kifogástalan legyen és
megfeleljen a ruházati- és öltözködési szabályzatnak.
A szövetség jogfolytonosa az 1848-as és az 1956-os nemzetőrségnek, napjainkban
társadalmi szervezet. Tagjaink rendszeresített nemzetőr egyenruhát és megillető nemzetőr
rendfokozatot viselnek.
Az állami és országos szintű rendezvényeken a szövetség elnöke határozza meg
szóban vagy írásban az egyenruha viselését.
A megyei szintű rendezvényeken a vezető nemzetőr szervezet határozza meg a
vezetett nemzetőr szervezetek számára szóban vagy írásban az egyenruha viselését.
A nemzetőr egyenruha színe és ékítményei az 1848-as történelmi hagyományoknak
megfelelően lett kialakítva, a jelen kornak megfelelően.

„Az egyenruha kötelez.”

Általános tudnivalók
1. Összeállítva a Magyar Nemzetőrök Országos Szövetségének Elnökök Tanácsa által
2002. szeptember. 20.-án elfogadott, módosított Szervezeti és Működési Szabályzat
III. fejezete szerint.
2. A nemzetőr egyenruha a nemzetőr esküt tett tagok egységes öltözete.
3. A Magyar Nemzetőrök Országos Szövetsége által rendszeresített, jelen szabályzatban
meghatározott formában csak a szövetség tagszervezeteinek tagjai viselhetik.
4. A nemzetőrök szigorú számadású igazolvánnyal rendelkeznek, mely feljogosítja őket
a rendszeresített nemzetőr egyenruha viselésére.
5. A rendszeresített nemzetőr egyenruha különleges szín és ruhadarab összeállítás miatt
más egyenruhákkal nem téveszthető össze!
6. A fegyveres és rendvédelmi szervek egyenruháján a nemzetőr rendfokozatok és
ékítmények nem viselhetők.
7. A rendszeresített nemzetőr egyenruhán fegyveres és rendvédelmi szervek
rendfokozatai és ékítményei nem viselhetők.
8. A nemzetőr egyenruha bal felső zsebe fölött hordható a nemzetőr és az állami
testületek által adományozott kitüntetések szalagsávjai, a rendjelek a bal és a jobb
felső zseb középpontjában is elhelyezhetők.
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A nemzetőr egyenruha állandó tartozékai:

A karjelzésen feltüntetett szöveg és ábra 174 058.
lajstromszám alatt a Magyar Szabadalmi Hivatalnál
védjegyoltalom alatt áll, melynek kizárólagos
használója a Magyar Nemzetőrök Országos Szövetsége,
valamint tagszervezetei.
A nemzetőr karjelzés a ball felkaron helyezkedik el.
Arany, illetve sárga színű cérnával hímezve.

A megyejelzés a karjelzés fölött 0,5 cm-rel helyezkedik
el. A megyejelzés a vállvarrástól lefelé
5 cm-rel van. Arany, illetve sárga színű cérnával
hímezve.

A nemzetőr jelzés vörös alapon arany, illetve sárga
színű cérnával vitézkötésben hímzett Kossuth címeres
jelzés.
Elhelyezése a jobb zseb varrása fölött.

A rendfokozat egységes nemzetőr rendfokozat,
melynek meghatározó motívuma a kardot lábaival tartó
turulmadár, mely a magyar nemzeti és történelmi
jelképeinket szimbolizálja. A rendokozat alapszíne
bordó

Fekete alapon fehér betűkkel írt vezetéknév, a jobb
zseb hajtókáján elhelyezve
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Ünnepi öltözet

Nyári ruházat
- tányérsapka: egyszínű sötétkék, átmérőjén vörös
csíkvarrással, nemzetőr sapkarózsával, arany illetve
ezüst sapkazsinórral.
- fehér ing: rövid ujjú, fekete nyakkendővel és a
megfelelő, aranyszínű cérnával hímzett ékítményekkel.
- nadrág: fekete szövetnadrág, oldalán bordó
csíkvarrással, fekete bőrövvel.
- lábbeli: fekete bőr félcipő, fekete bokazoknival.

Átmeneti ruházat
- tányérsapka: egyszínű sötétkék, átmérőjén vörös
csíkvarrással, nemzetőr sapkarózsával, arany illetve
ezüst sapkazsinórral.
- zubbony: egyszínű sötétkék, ezüst illetve aranyszínű
vállzsinórral és gombozással. A gallér nyaki részén
vitézkötés díszítésű nemzetőr rendfokozati jelzéssel,
valamint a megfelelő, aranyszínű cérnával hímzett
ékítményekkel.
- fehér ing: hosszú ujjú, fekete nyakkendővel és a
megfelelő, aranyszínű cérnával hímzett ékítményekkel.
- nadrág: fekete szövetnadrág, oldalán bordó
csíkvarrással, fekete bőrövvel.
- lábbeli: fekete bőr félcipő, fekete bokazoknival.
Téli öltözet
- a téli ruházat megegyezik az átmeneti ruházattal,
télikabáttal kiegészítve.
- télikabát: sötétkék szövet vagy bélelt ballonkabát,
vállon viselt nemzetőr rendfokozattal, fekete szövet
nyaksállal.
- téli lábbeli: félcipő vagy félmagas szárú fekete
bőrcipő
- fekete borkesztyű szükség szerint
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Szolgálati öltözet

Nyári ruházat „A” változat
- tányérsapka: egyszínű sötétkék, átmérőjén vörös
csíkvarrással, nemzetőr sapkarózsával, arany illetve
ezüst sapkazsinórral.
- kék ing: rövid ujjú, fekete nyakkendővel és a
megfelelő, sárgaszínű cérnával hímzett ékítményekkel
- nadrág: fekete szövetnadrág, oldalán bordó
csíkvarrással, fekete bőrövvel.
- lábbeli: fekete bőr félcipő, fekete bokazoknival

Nyári ruházat „B” változat
- barett sapka: egyszínű sötétzöld, bal oldalt hímzett
nemzetőr sapkarózsával.
- kék ing: rövid ujjú, fekete nyakkendővel és a
megfelelő, sárgaszínű cérnával hímzett ékítményekkel.
- nadrág: fekete szövetnadrág, oldalán bordó
csíkvarrással, fekete bőrövvel.
- lábbeli: fekete bőr félcipő, fekete bokazoknival.

Nyári ruházat „C” változat
- barett sapka: egyszínű sötétzöld, bal oldalt hímzett
nemzetőr sapkarózsával.
- kék ing: rövid ujjú, a megfelelő, sárgaszínű cérnával
hímzett ékítményekkel.
- nadrág: fekete szövetnadrág, oldalán bordó
csíkvarrással, fekete bőrövvel.
- lábbeli: fekete bőr félcipő, fekete bokazoknival.
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Átmeneti ruházat
- tányérsapka: egyszínű sötétkék, átmérőjén vörös
csíkvarrással, nemzetőr sapkarózsával, arany illetve
ezüst sapkazsinórral.
- zubbony: egyszínű sötétkék, ezüst illetve aranyszínű
vállzsinórral és gombozással. A gallér nyaki részén
vitézkötés díszítésű nemzetőr rendfokozati jelzéssel,
valamint a megfelelő ékítményekkel.
- kék ing: hosszú ujjú, fekete nyakkendővel és a
megfelelő, sárgaszínű cérnával hímzett ékítményekkel.
- nadrág: fekete szövetnadrág, oldalán bordó
csíkvarrással, fekete bőrövvel.
- lábbeli: fekete bőr félcipő, fekete bokazoknival.

Terepmintás öltözet

Nyári ruházat
- barett sapka: egyszínű sötétzöld, bal oldalt hímzett
nemzetőr sapkarózsával.
- ing vagy póló: barnás-zöld színű vászon ing, bal
felkaron sárgaszínű cérnával hímzett megfelelő
ékítmények, alatta álló helyzetben a megfelelő nemzetőr
rendfokozattal. Barnás-zöld, illetve fehér pamutpóló, ez
utóbbi nemzetőr emblémával.
- nadrág: terepszínű, fekete gyöngyvászon övvel.
- lábbeli: fekete vagy barna színű magas szárú bakancs
Átmeneti ruházat
- barett sapka: egyszínű sötétzöld, bal oldalt hímzett
nemzetőr sapkarózsával.
- zubbony: terepmintás, bal felkaron sárgaszínű
cérnával hímzett megfelelő ékítményekkel, bal felső
zseb fölött fekete alapon sárga cérnával hímzett
nemzetőrség felirat, jobb felső zseb fölött fekete alapon
sárga cérnával hímzett vezetéknév. A zubbony
gallérsarkain megfelelő nemzetőr rendfokozattal.
- nadrág: terepszínű, fekete gyöngyvászon övvel.
- lábbeli: fekete vagy barna színű magas szárú bakancs
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Téli ruházat
- barett sapka: egyszínű sötétzöld, bal oldalt hímzett
nemzetőr sapkarózsával.
- felsőruházat: terepmintás bélelt rövid kabát, bal
felkaron sárgaszínű cérnával hímzett megfelelő
ékítményekkel, bal felső zseb fölött fekete alapon sárga
cérnával hímzett nemzetőrség felirat, jobb felső zseb
fölött fekete alapon sárga cérnával hímzett vezetéknév.
A kabát gallérsarkain vagy bal felkaron a nemzetőr
karjelzés alatt álló megfelelő nemzetőr rendfokozattal.
- zubbony: terepmintás, bal felkaron sárgaszínű
cérnával hímzett megfelelő ékítményekkel, bal felső
zseb fölött fekete alapon sárga cérnával hímzett
nemzetőrség felirat, jobb felső zseb fölött fekete alapon
sárga cérnával hímzett vezetéknév. A zubbony
gallérsarkain megfelelő nemzetőr rendfokozattal.
- nadrág: terepszínű, fekete gyöngyvászon övvel.
- lábbeli: fekete vagy barna színű magas szárú bakancs

A női egyenruha
Általános szabályok

A nemzetőr hölgyek a díszegyenruha esetén a nadrág helyett térdig érő fekete
szoknyát is viselhetnek vörös csíkbevarrással, valamint fekete színű félmagas sarkú
körömcipőt. Téli ünnepi öltözet esetén fekete magas szárú borcsizmát is viselhetnek.
A hölgyek tányérsapka helyett sötétkék színű, vörös csíkbevarrással készített
„Garrisone” szabású szövetsapkát viselnek, a baloldalon hímzett nemzetőr sapkarózsával.

Zárszó

A nemzetőr egyenruha szabályszerű viselése kötelező.
Ezen szabályzat elfogadása napján, 2002. szeptember 20-án lépett érvénybe.
Jóváhagyta: Dr. Dohány András elnök
Magyar Nemzetőrök Országos Szövetsége
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