A hivatásos állomány öltözködési kultúrája növelésének
néhány módszere és tapasztalatai
a honi légvédelmi csapatoknál
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A honi légvédelmi csapatok életét egyi•k legszemélyesebben érintő szabályozás az öltözködési utasítás. Az MNK Fe. E. Sz. Sz.; az Alaki Szabályzat, és
meggyőződéssel állítjuk, hogy az öltözködési utasítás együttesen határolják be
mindennnapi tevékenységünket és életmódunkat. Mivel az öltözködési rend lényeges része az általános katonai fegyelem és rend fenntartásának, fontos tényezővé vált az utasítás megismerése és a benne foglaltak szakszerű és céltudatos végrehajtása.
Az öltözködési kultúra elsajátítása, minél szakszerűbb megismerése érdekében az alapállásunk e területen az, hogy először a hivatásos állományt, és ezek
után a sorállományt hozzuk olyan tudati helyzetbe, hogy érezze, lássa, igényelje
a kultúrált öltözetet.

Az öltözködési kultúra növelésének néhány módszere
a honi légvédelmi csapatoknál
A ruházati szakállomány felkészítésére olyan módszertani fogások közreadását biztosítottuk, mely alapját képezhette annak, hogy segítse a csapatokat
feladatuk végrehajtásában.
A seregtest-parancsnokság ruházati szolgálata alapos módszertani kiképzéssel készítette fel a csapatok vezető szakállományát az öltözködési utasítás elsajátítására. A mintegy másfélszáz fő felkészítésénél azokból a jelenségekből
indultunk ki, melyek az adott időpontban MN szinten, de ezen belül a honi
légvédelemnél is nemkívánatos állapotokat teremtettek a hivatásos állomány öltözködési kultúrája területén.
A módszertani kiképzés tervezésekor a seregtest parancsnoka és hadtáphelyettes részletekbe menő gondossággal fogalmazta meg az elvárásokat. A tervezés ezeknek a tartalmi kívánalmaknak a figyelembevételével került előkészí
tésre.
A foglalkozás gyakorlatiasan és módszeres megoldásokkal mozgó (élő) és
próbababákon, jól látható, szemléletes falitáblákon, egyedi ruhadarabokon, követelményszintű mintakollekciókon keresztül került módszerként a szakállomány
elé.
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A módszer adásában döntő volt, hogy felépítésében segítette a csapattagozatot a személyre menő kiképzésben.
Így módszert adtunk a foglalkozáson részvevők számára:
- ru; öltözködési utasítás ismeretéről és a végrehajtásnak időszerű tapasztalatairól;
- módszeresen bemutatásra, oktatásra kerültek a szakmai vonatkozású
elvárások;
- minőségi igényeket határoztunk meg:
- a hivatásos állomány ruházat karbantartó helyiségeinek kialakításáról,
berendezéséről;

-

a 29-es hadi öltözetről és hordroódjairóI;
a 35-ös szolgálati ;
a 37-es köznapi;
a 39-es ünnepi öltözetről és változataikról;
a 32-es repülő-hajózó hadi és a
33-as repülő-szerelő hadi öltözetekről és hordmódjaikról;
az egyes ruházati felszerelési cikkek, díszítő elemek, rendfokozati jelzések viselésének rendjéről.

A felkészítésben döntő fontosságú volt a seregtest politikai apparátusának
helyszínen történt állásfoglalása az utasítás egyértelmű végrehajtására.
A módszeradást követően a seregtest parancsnoka intézkedésével és módszertani kiadvánnyal, segítve határozta meg a csapatok parancsnokainak feladatait.
A teljes hivatásos állomány személyre menő kiképzése a módszertani bemutató foglalkozás után a végpontokig végrehajtásra került.
Csapatainknál kialakították és berendezték, kellékekkel ellátva működtetik
a hivatásos állomány karbantartó szobáját. Biztosított a távoli helyőrségekből
berendeltek kultúráit megjelenése.
Az időszakos szemlék (állami és katonai ünnepek előtt) biztosítják, hogy
egyenruhák az elvárásnak megfelelő minőségűvé vállhasson.
Az ellenőrzések ruházati szemlére irányulók, átfogják az adott időszakra
jellemző cikkek állapotát, viselésének rendjét, megítélhető a hivatásos állományunk öltözködési kultúrája. Személyes érintkezések kapcsán kritika tárgya a
megjelenés, az öltözet minősége, nem marad szó nélkül a minősítés.
A személyre menő kiképzésnél döntőnek érezzük, hogy a módszert adó be·
mutatónk meggyőző erővel hatott. Hivatásos állományunk ezévi rendezvényein
az öltözet a korábbi öltözeti színvonalhoz képest pozitív változást eredményezett.

Az öltözködési kultúra növelésének tapasztalatai
Tapasztalatunk, hogy a honi légvédelmi csapatok életében az alkalmazott
10 módszerek, a megoldások, az ismétlődő kiképzések, a következetes követel-

mények mind jobban láthatóvá teszik hatásukat.

Ez kifejeződik abban, hogy:
- rendeződik a személyes ruhatár mennyisége és minősége;
- cikkféleségeink többségükben (forint-lehetőség arányában)
javultak;
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minőségben

- az öltözeti rendben mind kevesebb az öltözködési utasítástól való
eltérés;
- helyükre kerültek a csak egyes időszakokban viselhető cikkféleségeink;
- tudunk szakszerűen és szakmai számnak megfelelő fegyvernemi jelvényt,
jelvényeket viselni;
- a repülő sapkadísz viselésében is egy korábbi állapothoz képest jelentős
változás állt be;
- a biztosított ruházati illetményt mind jobban a kultúráit és folyamatosan
korszerűsített ruházati cikkféleségekre fordítják tisztjeink, tiszthelyetteseink.
Az öltözködési utasítás a rend és fegyelem
vált a honi légvédelemnél.

erősítésének

szerves

részévé

--
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