PALYAZATI FELH[VAS

Az MN Ruházati Szolgálat

Főnöksége

az 1973. évre

PALYAZATOT HIRDET
olyan tanulmányok megírására, amelyekben a szerzők a ruházati szolgálat fejlődését szolgáló témákat dolgoznak fel és ezzel hozzájárulnak az
aktuális feladatok megalapozott megoldásához.

TEMAK
1. A belső ellenőrzés rendje és módszerei a tényleges pénzforgalommal járó ruházati gazdálkodásban.

2. Az egység ruházati gazdálkodásának megszervezése és irányítása a
tényleges pénzforgalom keretében.
3. Az állomány felkészítésének módszerei az alegység gazdasági szoba
és egység karbantartó blokk igénybevételére.
4. A károk, veszteségek
zati szolgálatban.

megelőzésének

hatékony módszerei a ruhá-

5. A középirányító tagozatok helye és szerepe az új gazdálkodási
rendszerben. A vezetéshez szükséges információk köre és azok hasznosítása a döntések előkészítésében.

6. Programozott kiszállítás a ruházati ellátásban
egys~gekhez).

(tárintézetektől

az

7. A szakmai propaganda-munka módszerei és tematikája (mellékelve
az ajánlott témák jegyzékét, rövid tartalmi ismertetését).
8. Az egyenruházati és személyi felszerelési cikkek csapatpróbáinak
módszertana.
9. Ruházati termékek

minőségének ellenőrzése

az MN-ben.

10. Az áruforgalom ügyvitelének megszervezése és gépesítése a ruházati szolgálatban.
11. Az optimális készletszintek meghatározása a hivatásos és sorállomány ellátásában.
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12. A katonai tömegölifo:tetés elméletének és gyakorlatának továbbfejlesztése.
13. Többnemzetiségű frontban működő nemzeti hadsereg ruházati ellátásának lehetőségei a termelési kooperáció figyelembevételével.

14. Az állandó objektumokban visszahagyott
anyagok igénybevételének rendje háború idején.

nagytömegű

ruházati

PÁLYÁZATI f'ELTÉTELEK
l. Csak eredeti. nyomtatásban meg nem jelent és kifejezetten pályázat céljára készített tanulmányokkal lehet pályázni. A pályázat témakörei
kötöttek. A legfontosabb feltétel, hogy a kidolgozó törekedjen a tanulmányban feltárt problémák megoldásának keresésére. A pályázat indokokkal és érvekkel alátámasztott elképzeléseket tartalmazzon, legyen elméleti
és gyakorlati értéke.

2. A tanulmányt 1973. szeptember 30-ig kell beküldeni „Pályázat"
megjelöléssel a következő címre: MN Ruházati Szolgálat Főnökség, Budapest V., Pálffy György u. 7-11.
3. A tanulmány terjedelme nincs meghatározva. A tanulmányt két
példányban - az „Altalános Ügyviteli Szabályzat" előírásai szerint jeligével kell beküldeni, mellékelve a kidolgozás során felhasznált irodalom jegyzékét is. A tanulmány lehet nyílt vagy titkos ügykezelésű. A pályázó nevét és címét egy - kívülről siintén jeligével ellátott - lezárt borítékban kell feltüntetni. Névvel ellátott vagy a szerző kilétét felfedő tanulmány a pályázatban nem vehet részt.
A díjazásban, illetve jutalmazásban nem részesített pályázatok jeli.t!éS borítékjai nem kerülnek felbontásra, azokat a főnökség a pályázattal
együtt megsemmisíti. A pályázat bírálatáról a főnökség csak abban az
esetben ad tájékoztatást, ha a tanulmány szerzője díjazásban részesül. A
díjazott és jutalmazott tanulmányok hasznosításának jogát az MN Ruházati Szolgálat Főnöksége fenntartja magának. A folyóiratokban meg nem
jelenő tanulmányok közlési jogával a pályázó szabadon rendelkezik. A
foly<Jiratokban megjelenőkért a szerzőt külön honorárium illeti meg.
A PÁLYÁZAT ELBíRALASA

A pályázatokat kijelölt bizottság bírálja el. A díjak odaítéléséről - a
bizottság javaslata alapján az MN ruházati szolgálat főnöke dönt.
EredményhirdetOO: 197.'~. decern.ber 31-ig.
1\ PÁLYÁZAT DÍJAZÁSA

Az MN Ruházati Szolgálat Főnöksége
F>) és harmadik (1000 Ft) díjakat tűz ki.

első

(2000 Ft), második (1500

A fentieken kivül az arra érdemes pályamunkák erkölcsi és anyagi
elismerésben részesülnek.
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