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Ha a baleset halált okozott, akkor a baleset tudomására 
jutásától számított 24 óra alatt, ha pedig előreláthatóan 3 napot 
meghaladó· keresőképtelenséget okoz, a baleset tudomására ,jutá-
sától számított 3 nap alatt köteles jelentést tenni. · 

A jelentés első példányát az OTI-nek, az üzem h~lyére 
· illetékes kerület pénztárahál, a masodpéldányát az elsőfokú 
rendőrhatóságnál, a hármadpéldányt ·pedig az illetékes baleset• 
elhárítási felügyelőségnél kell benyujtani. 

A munkáltató köteles a tudomására •jutott minden baleset, 
hez azoonal or_vost hívni, aki jelentésében arról is nyilatkozik, 
hogy a sérülés előreláthatólag halálos-e, vagy pedig ha ·nem, 
mily ideig tartó gyógykezelést, keresetképtelenséget, \rajgy kere
setképességcsökkenést okozott. 

A tmrunkáltató kötefes NYIL V ANT ARTAS-t .vezieli:ni és albbia 
· minden előfordult balesetet, tekintet nélkül arra, hogy azt be 

ke1l-e jelenteni, av·agy sem ~ be kell jegyemie. Ez:t a N,YJLVAN, 
TART AS-t meg kell őriroi. 

üzemen kívüUörtént balesetet az els,ő segélyt nyujtó orvos 
köteles bejelenteni. J 

Lengyel Béla hbs. őrnagy. 

Raktári elos!Ztó 

A honvédségi anyagokat artyagnemenként külön-külön 
anyagleltárban tartjuk nyilván. Az anyaglel):árban nyilvántar1 
tott anyagokat pl. egy zlj .-on belül több alosztálynak és egyes 
személyeknek adjuk ki használatra és természetesen marad ra½
tári készl~t is. 

Az anyagleltárban n~hlvántartott mennyiség így az alaku
laton belül többfelé elosztva található fel. Ezért szükséges egy 
olyan segédlet vezetése, melyből mindenkor pontos képet kapunk 
az anyagleltárban feltüntetett pL 1.367 ~:lrb. zubbony pontos hol-· 
létéről. 

Ezt a· segédletet nevezzük „RAKTARI ELOSZTó"-niaik. A 
gyakorhatban jól beváM - de sok any,agkieze1ő által nem haswált · 
~ RAKTARI ELOSZTó-t nz alábbi minta 1Slzer.int célszerű viéz.etni: 
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Raktári elosztó 

a cikk rovatszáma 

NE Y EZETESEN 

Leltári készlet : 
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* 1 drb. zubbony hiányról a Veszteségi kimntat:is 783/gt. -1949. 
sz. alatt felterjesztve V/31-én. 

Ruházat és felszerelés. 
A raktári elosztó- vezetése igen fontos az anyagot kezelő 

tiszthelyettes részére, mert: · 
a) megnyugtató tudat, ha a reábízott anyag hollétérő l 

pillanatok alatt meggyőződést szerezhet, 
b) a rendszerint váratlanul megtartott gh. . főnöki és 

számadótest pk-i rovancsolás, valamint gazd. ·közig. szemle 
alkalmával az . anyagkezelő_ azonnali pontos elszámolást tud 
adni a reá bízott n~gy értéket képviselő anyagci-kkek , hollétéről. 
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Célszerű a raktári elosztót jobbminőségű keményebb Kar· 
tonon, vagy rajzla,pon megszerkeszteni-. 

A nem változó beírásokat (fejrovatokat) írógéppel, az 
esetenként változó számszerű adatokat pedig grafititónnal írjuk, 
hogy a változásokat könnyen helyesbíthessük. 

. · Más módon, házilag is előállítható tartós raktári elosztó: 
iskolai táblához hason~óan, fából készített feketére festett táMa, 
fejrovatok piros festékkel megírva, melyre a változó számadató
kat krétával jegyezzük Jel. A válto,zások így könnyen átvezet-
hclők. •. 

Az így elkészített táblát . ! raktárban világos, helyen ki~ 
függesztjük. 

-Felhívom az anyagkezelő bajtársak figyelmét, µogy az 
esetenként előforduló változásokat a változás ,megtörténte után 
azonnal helyesbítsék az elosztón; ne halasszák holnapra, mert. 
feledésbe megy és ez könnyen zavart okozhat. 
• .Ez a látszólag többletmunkát j~lentő segédl'et vezet~sc 
az anyagkezelő bajtársak munkáját jelentékenyeµ megkö~nyíti, 
tehát ne vonakodjanak ennek alkalmazásától. 

Virág!i Lajos, psz. g. főtörzsőrmester. 

Legfontosabb táplálékunk 

A legfontosabb emberi táplálékok közül a kenyér, illetve 
gaborraféleségek tápérték ~zemp·ontjából a második csoportban 
vannak, azonban elmondhatjuk, högy táplálkozásunk szempont
jából a kenyeret .mégis első helyre soroljuk, mert mit ér a magas 
kalóriájú zsír, vaj; sajt, hús stb., ha nincs hozzá kenyér. Az élel
miszerek csoportosításában első helyen állókkal szemben a ke
nyeret különösen hadviselés alkalmával első · helyre sorolj a az 
a tény is, hogy a friss kenyér egymagáti'an is élvezhető és ha 
elegendő' kenyerünk és vizünk van, ezzel az eµiber napokig meg 
tud élni és a szervezet ellennálló erejét fenn tudja tartani. Tehát 
akalmas szervezetünk alkotórészeinek hathat.ós pótlására. 
Kise~b-nagyobb mértékben a legfontosabb tápanyagokat meg
találjuk benne és fogyasztása a ióllakottság érzését kölcsönzi. 

Az elmúlt világháborúban is döntő befolyással volt acsa
pat hangulatára a jó kenyér-ellátás. Emlékszem a Don-i vissza
vonulás során, . Budjeni-néL a hátraözönlőkböl '::i.kartak gátat 
emelni a sio~jet támadásnak. Az első vonalba kirendelteknek 
még a visszamaradt készletekből kevés vajat es sajtot ki tudtak 
osztani, de kenyér már nem volt. A f átádt, elcsigázott katonák 




