
- a kellő tapasztalatok megszerzése után, a szükséges értékelések és elem
zések alapján lehetőség van a továbbfejlesztésre, egyrészt a reggelinél a több
féle választék biztosítás.ára és a büfé rendszerű va.csoráztatásnál is az önadago
lásos rendszer bevezetésére, vagyis a szükséglet szerinti ellátás megoldására; 

- bizonyos idöszakok elteltével - félévenként - célszerű a tapasztalatok 
alapján az ,ételrecepttira módosítása, vagyis a tervezett kiszabatok közelítése 
a tényleges felhasználáshoz, hogy kevesebb anyagot kelljen pótutalványon kiadni, 
illetve a raktárba visszavételezni. 

Ezen étkeztetési forma további kísérletezést és adminisztratív kimunkálást 
igényel a társadalmi tulajdon védelme érdekében is. Az elgondolásukat első
sorban tanintézeteknél lehetségcs tovább kísérletezni. 

Anyag-börze az MN Hadtáp Kiképző Központban 

A taninté~et ve~etésének tájékoztatója 

A különböző ellenőrzések és laktanyaszemlék során megállapították, hogy 
a szolgálati ágaknál a kiképzési alosztálynál, valamint az alegység raktárakban 
sok elfekvő, felesleges anyagokat tárolnak, amelyeket az anyagfelelösök nem 
használnak. 

Felmerült az a gondolat, hogy a polgári vállalatokhoz hasonlóan úgyneve
zett "anyag-börzés" készítenek elő, ahol az elfekvó készleteket, anyagokat át
csoportosítják: olyan szervek részére, akik ezeket az anyagokat hasznosítani tudják. 

Az elképzelést az intézet vezetése megtárgyalta, azt aktuálisnak tartotta, 
jónak ítélte meg. Ezt követően megkezdődött a szervezési munka. Az elfekvő, 
felesleges anyagok felmérésére megfelelő szakmai és helyi ismeretekkel rendel
kező szakértői biwttságot jelöltek ki. A bizottság vezetője a felméréssel kap
~olatos elgondolását jelentette, majd jóváhagyásra került a felmérés végrehaj
tásának terve. 

A felmérési munka 1980. 11. 03-tól 11.25-ig tartott. A bizottság minden 
raktárhelyiséget - az anyagfelelősök jelenlétében - ellenőrzött. A felmérési mun
káról az előtalált anyagokról részletes kimutatatást „jelentést" készített. Ebben 
108 fajta anyag szerepelt, például: diavetítő, gépkocsi diagnosztikai műszerek, 
kiképzési anyagok, különféle faanyagok stb. Az anyagok nagyobb része használ
ható volt, kisebbik része kiselejtezésre kerülhetett. 

1980. 12. 02-án „anyag-börze" napot tartottak. Ezen részt vettek a szolgálati 
ág vezetők, alosztályvezet.ők, zászlóaljparancsnokok. A börze előtt egy héttel 
a meghívottak részére kiadták a bizottság által készített jelentés 1-1 példányát. 
lgy elegendő idő állt rendelkezésre a jelentés áttanulmányozására, valamint a 
hasznosításra tervezett anyagok kiválasztására. 

Az „anyag-börzén" a jelentésben szereplő anyagok felsorolásakor - az ille
tő anyagfelelős néhány mondatban tájékoztatást adott, hogy az anyagot milyen 
célra lehetne felhasználni. Ezután, akiknek szükségük volt rá - választhattak -
a felkínált anyagok közül. A jelentésben szereplő anyagok kb. 40%-ára jelen
tettek be igényt. Így az eddig elfekvő anyagokból értékes, felhasználható anya
gok váltak. 
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Az. anyagok átadása, átcsoportosítása természetesen okmányvált.ás ellenében, 
a szabályzatoknak megfelelően történt. Azokat az anyagokat, amelyeket semmi· 
lyen célra nem lehetett felhasználni, kiselejtezték. 

Az „anyag-börze" megszervezésével a következő célokat tűzték ki: 

- a hasznosítható anyagok átcsoportosításával, felhasználásával jelentős 

pénzösszeget takarítsanak meg; 
- a felesleges anyagok kiselejtezésével m.önnyítsék az év végi vagyon

felmérő leltározás végrehajtását; 
- megszüntetni a raktárak túlzsúfoltságát; 
- megakadályozni a párhuzamos beszerzéseket a különböző költségvetési 

szervek között. 

At „anyag-börze" célját elérte, megismétlését minden év vége előtt tervezik. 
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