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A MAGVAR NÉPHADSEREG HADTAPFÖNOKSÉG 
TAJÉKOZTATó KOZLEMÉNVEI 

·-------------

A Szovjet Hadsereg személyi állományának 
új egyenruhájáról 

A Szovjetunió Kommunista Pártja és a Szovjet Kormány az életszín
vonal növelésével együtt állandóan gondoskodik a Szovjet Hadsereg és 
a Haditengerészeti Flotta katonáinak anyagi biztosításáról, életkörülmé
nyeik javításáról. Az utóbbi években - a Szovjet Kormány határozata 
alapján - egy sor olyan intézkedést hoztak, amely a Szovjet Fegyveres 
Erők személyi állományának korszerű, harcászati: műszaki követelmények
nek megfelelő ruházattal, lábbelivel, felszereléssel, speciális és védőruhá
zattal való ellátását biztosítja. 

Különösen nagy munkát végeztek a rakétacsapatok, tengeralattjárók, 
harckocsizók, repülöhajózók, a légierők mérnök-műszaki állománya, va
lamint a légideszant csapatok személyi állománya speciális ruházatának 
kialakításában. 

A haditechnikai eszközökben és a fegyverzetben végbement jelentős 
változások miatt a több mint tíz évvel ezelőtt rendszeresített egyenruha 
ma már teljes mértékben nem elégíti ki a korszerű követelményeket, a 
katonaállomány növekvő esztétikai igényeit. 

A tömegpusztító eszközök alkalmazásának viszonyai között a gim
nasztyorka nem célszerű, mert fel- és levenni csak a fejen keresztül lehet. 
A sorállomány kimenőruhája - a tapasztalatok szerint - nem praktikus, 
különösen meleg időben. 

Az új katonai egyenruha kialakításánál célul tűzték ki az olyan ruhá
zat létrehozását, amely megtartva a Szovjet Fegyveres Erők személyi 
állományának öltözködési tradícióit, teljes mértékben megfelel rendelte
tésének szolgálat közben, szabadidőben és esztétikailag is elfogadható. 

A ruházat fejlesztésekor figyelembe vették a könnyű- és a vegyipar 
lehetőségeit, valamint a ruházatra vonatkozó korszerű speciális és eszté
tikai követelményeket . 

..,, Az új egyenruha alapvető sajátosságai: 
A sorállomány, a katonai tanintézetek növendékei és az építő katonák 

részére a zártnyakű kimenőzubbony és lovaglónadrág helyett űj kimenő 
díszegyenruhát vezetnek be, amely egysoros, fazonos, védőszínűi gyapjú 
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zubbony, pantalló, ing és nyakkendő. A pantallót cipővel és csizmában is 
lehet hordani. Következésképpen a sorállománynak és a növendékeknek 
lesz díszegyenruhájuk (csizma viselése esetén) és kimenő díszegyenruhá
juk (cipő viselése esetén). 

A kimenő díszzubbony vállszalagjai a fegyvernemnek megfelelő szín
ben készülnek: - vörös (piros) szín, a gépkocsizó lövészcsapatok részére: 
- fekete, a tüzérség, harckocsí és technikai csapatok részére; - világos
kék, a légierő és a légideszant csapatok részére. A sorállomány és az 
építökatonák vállszalagjain aranyszínű „C A"' betűk lesznek (Szovjetsz
kaja Armija). A kimenő tányérsapka emblémával van díszítve. Az emblé
ma egy ötágú vörös csillag, amelyet koszorú alakban aranyszínű kalász 
vesz körül. Ezt a tányérsapkát viselik köznapi öltözethez is. Gyakorló 
ruhához továbbra is ~ jelenleg meglevő pilotkát használják. 

A sorállomány, a növendékek és az építő katonák kimenő zubbonyá
nak bal ujján a fegyvernemnek megfelelő hímzett embléma, a növendé
keknek ezenkívül az embléma alatt évfolyamjelzés van íelvarrva. 

A sorállomány köpenye a jelenleg rendszeresített, de javított szabású 
köpeny marad aranyszínű gombokkal, színes vállszalagokkal és hajtó
kával. 

A kimenő-díszöltözeten kívül a sorállomány és a növendékek részére 
köznapi és gyakorló öltözetet vezetnek be. A gimnasztyorkát felváltják 
zártnyakú egysoros zubbonnyal. A köznapi zubbonyon a fegyvernemnek 
megfelelő színű hajtóka és vállszalag, a gyakorló zubbonyon védőszínű 
hajtóka és vállszalag lesz. 

A légideszant csapatok személyi állományának köznapi öltözete bizo
nyos mértékig változik. Egysoros, lehajtott és felül nyított gallérú zub
bonyt és alsó inget, tányérsapka helyett emblémával ellátott világoskék 
svájcisapkát viselnek. · 

A sorállomány új kimenő díszöltözete lavszánnal kevert jóminőségű 
gyapjúból készül. Az ilyen szövet majdnem teljesen gyűrhetetlen és jó 
.formatartó. A növendékek kimenő díszöltözetét lavszánnal kevert javított 
minőségű gyapjúszövetből varrják, amelyet jelenleg a beosztott tiszteknek 
adnak. 

Tisztek és továbbszolgálók részére a zöldszínű ünneplő-díszzubbony, 
a zölding, valamint a kék pantalló helyett a szárazföldi csapatoknál -
tengerkék színű, a légierőknél és a légideszant csapatoknál - kékszínű 

ünnepülő - díszöltözetet rendszere5ítettek. Ehhez az öltözethez fehél' in
get és fekete nyakkendőt (a légierőknél és a légideszant csapatoknál sö
tétkék nyakkendőt) hordanak. 

A szárazföldi csapatok tisztjei és továbbszolgálói díszöltözetéhez lo
vaglónadrág és csizma, valamint aranyszínű díszöv, az ünneplő díszöltöze
téhez pantalló van rendszeresítve. Az ünneplő díszöltözethez díszövet nem 
viselnek. A légierő és a légideszant csapatok tisztjei és továbbszolgálói a 
díszöltözethez (diszövvel), az ünneplő díszöltözethez (díszöv nélkül) csak 
pantallót viselnek félcipővel. 

Az összes tiszt és továbbszolgáló állomány (a légierő és a légideszant 
csapatok is) köznapi öltözete a jelenleg ís rendszeresített zubbony és zöld
színű nadrág lesz. 
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Gyakorló (tábori) öltözetként a gimnasztyorka helyett zöldszínű váll
lapokkal, hajtókával és gombokkal ellátott zártnyakú, lehajtott gallérú 
zubbony lesz. Az acélos színű köpenyt zöldszínű köpeny váltja fel. 

A Szovjet Hadsereg marsalljai és tábornokai részére díszöltözetként 
marad a jelenleg rendszeresített öltözet (a szárazföldi csapatoknál tenger
kék, a légierőnél kék színű), de a mandzsettán és a galléron kevesebb 
arannyal, csak aranyszínű hímzett váll-lapokkal. A szárazföldi csapatok
nál a díszöltözethez lovaglónadrágot és csizmát, a légierőnél csak pantallót 
használnak. 

A tábornokok ünneplő díszöltözete világosszürke kétsoros, fazonos 
gyapjú zubbonyból (aranyszínű váll-lapokkal és hímzésekkel), valamint 
kékszínű pantallóból, fehér ingből, fekete nyakkendőből és világosszürke 
tányérsapkából áll. Nyáron ezt a formát viselhetik köznapi öltözetként is, 
de acélos színű váll-lapokkal, világosszürke inggel és nyakkendővel. 

A tábornokok köznapi öltözete a jelenleg rendszeresített marad, azzal 
a módosítással, hogy a kékszínű helyett zöldszínű nadrág, a zubbonygallé
ron a zöldszím'.i helyett aranyszínű hímzés lesz. 

A tábornokok nyári gyapjű felöltője acélos szín helyett zöldszínü, 
egysoros, övvel és bújtatott gombokkal készül. 

A tábornokok gyakorló (tábori) öltözete megegyezik a köznapival, az
zal a különbséggel hogy csizmát és tábori felszerelést viselnek. A gallér. 
a csillagok hímzése és a gombok zöldszínűek lesznek. 

A marsallok és tábornokok a sötétszürke köpeny helyett csak acélos 
színű köpenyt fognak hordani. 

A Haditengerészeti Flotta tisztjei és továbbszolgálói részére a fehér 
vászon zártnyakú zubbony helyett elfogadták a hasonló színű nyitott, két
soros zubbonyt, a sötétkék vászon zártnyakú zubbony helyett pedig a 
kékszínű ingblúzt. 

A Flotta admirálisai, tábornokai, tisztjei és továbbszolgálói díszöltöze
téhez díszövet rendszeresítettek. 

Ezek az alapvető változások, amelyeket a Szovjet Hadsereg és a Hadi
tengeri Flotta személyi állománya ruházatában elfogadtak, 

Az új egyenruha rendszeresi tésével együtt jóváhagyták az Öltözkö
dési Utasítást. Ebben részletesen kidolgozták az ünneplő (kimenő), ün
neplő-dísz-, köznapi-, gyakorló-, (tábori-) és a munkaruha formáit a sze
mélyi állomány összes kategóriáira. 

A díszöltözet zubbonyán a kitüntetéseket, jelvényeket minden eset
ben eredeti formájukban, az ünneplő-dísz-, köznapi- és gyakorló öltözeten 
a kitüntetéseket szalagsáv formában kell viselni. 

Nyáron, +20°C felett a tábornokoknak, admirálisoknak, tiszteknek és 
a továbbszolgálóknak alakzaton kívüli köznapi öltözeténél zubbony he
lyett a zöld felső ing (nyakkendővel) hordása megengedett. 

A tisztek az ünneplő-dísz- és a köznapi öltözethez alakzaton kívül fel
öltőt és sálat viselhetnek. 

Télen a tisztek a gyakorló öltözethez hordhatnak meleg rövid kabátot 
és vatta vagy gyapjú csizmanadrá.got. A sorállomány a gyakorló öltözet
hez a köpeny mellett vattakabátot is viselhet. 
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Az új öltözködési utasítás szerint a sebesülések számának jelzését 
a ruházat összes formáin lehet viselni. 

A katonai díszszemlén résztvevő tábornokok, admirálisok és tisztek 
a díszszemle idején az ünneplő-dísz köpenyükhöz arany (ezüst) színű váll
lapot viselnek. A díszszemlén kívül a köpenyt acélos (Flottánál fekete) 
színű váll-lappal hordják. 

A Haditengerészeti Flotta tanintézeteinek növendékei a díszszemlékre, 
szemlékre a díszöltözethez fehér derékszíjat, fehér kesztyűt és fehér töl
ténytáskát viselnek. 

Az új egyenruhára való áttérést 1970-ben kezdik meg és két év alatt 
fejezik be. 
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