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1. Vonatkozó jogszabályok: 

- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) 79.§. (2)-(3) bek. 

- 2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról 

 

2. A szabályzat hatálya kiterjed: 

Személyi hatály: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak, 

valamint az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által foglalkoztatott közterület felügyelő és 
egészségügyi szolgálati jogviszonyos védőnő.   

Területi hatály: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat feladatait ellátó következő funkcionális 
feladatait végző területek: 

- Tanyagondnoki feladatok 

- Őrzési- védelmi feladatok 

-  Rendezvényszervezői feladatok 

-  Védőnői feladatok 

-  Községgazdálkodási feladatok 

 

 

 

3.A közalkalmazottak esetében a ruházat nagymértékű szennyeződésével vagy 
elhasználódásával járó munka végzéséhez munkaruha adható. Ha a munkaruha jellege 
kívánja, a munkáltató formaruhát is biztosíthat 

 

 

4. Munkaruha juttatásra vonatkozó jogosultság: 

Ha a közalkalmazotti jogviszony létesítése próbaidő kikötésével történik, a munkaruha 
juttatásra vonatkozó jogosultság a próbaidő elteltével nyílik meg, a kihordási idő ettől az 
időszaktól számítandó. 

 

5. A munkaruha beszerzési módja: 

Központi beszerzés: Az önkormányzat egységvezetői által előzetesen felmért méretek, és a 
munkaruha szabályzat 9. pontjában meghatározott munkakörök, valamint minőségi és 
mennyiségre vonatkozó információk alapján a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott beszerzésekért felelős munkatárs lefolytatja a 

munkaruha beszerzést a beszerzési szabályzatnak megfelelően.  

A számla kiállítása az intézmény részére történik. A beérkezett számlához csatolni szükséges 
mellékletként azt a dokumentumot, melyen az alkalmazottak aláírásukkal igazolják, hogy 
„felhasználásra átvették” a munkaruhát. 



A központi beszerzés alól kivételt képez a rendezvényszervezői munkakör, melyben 
személyesen vásárolhatja meg a munkaruhát, számára készpénzben történik a kifizetés a 

Cserkeszőlő Község Önkormányzata részére kiállított számla ellenében évi 40.000,- Ft 

juttatási összeghatárral. 

 

6. A munkaruha nyilvántartás vezetése a beszerző-raktáros feladata. 

 

7. Munkaruharuházat nyilvántartása/pótlása: 

- A kihordási idő a ruházatok felhasználásra átadásától számítandó, melyről minden 
munkavállalóra kiterjedő nyilvántartást kell készíteni.  Az esetleges kihordási időn belüli 
elhasználódást vizsgálni kell, és tisztázni a munkavállaló felelősségét. Amennyiben munkából 
eredő kivédhetetlen okból történik az elhasználódás, úgy a munkavállaló jogosult a ruha 
pótlására. Ellenkező esetben a munkavállalót terheli a pótlás. 

- A juttatási (kihordási) idő letelte után a munkaruha a munkavállaló tulajdonába kerül. Ha a 
közalkalmazotti jogviszony a juttatási (kihordási) idő letelte előtt megszűnik, az időarányos 
megtérítés a közalkalmazottat terheli. 

 

8. A munkaruha viselésének általános szabályai: 

- A munkáltató által finanszírozott munkaruha és védőruha kizárólag munkavégzés során 
viselhető, a munkáltató azon telephelyén, ahol a munkavállaló munkaköri leírásának 
megfelelően foglalkoztatva van.  

- A munkaruha nem munkahelyi viselése (pl. szabadnapon vagy szabadság alatt végzett 
magán jellegű tevékenység céljából) a munkaruha juttatás megvonását eredményezheti az 
adott munkavállalónál, az ilyen esetek rendezésére a szóbeli és írásbeli figyelmeztetés, 
ismétlődéskor a szóbeli és írásbeli fegyelmi intézménye ad lehetőséget. 

- A munkaruha tisztítása, vasalása, tárolása a közalkalmazott feladata. Kötelessége, hogy 

vigyázzon a kapott ruhaneműkre, munkáját tiszta ruhában és ápoltan végezze. 

 

9. A munkaruha juttatás az intézményben az alábbiak szerint adható: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A munkaruha juttatásra jogosító munkakörök és ruhafajták 

 

A jogosító munkakör Ruhafajta /fő Juttatási idő (év) 
Tanyagondnoki szolgálat 
munkatársai 

- vezető 

- tanyagondnok 

         (gk.vez.is beletartozik) 

-    -     házi gondozó  

 

 

 

(Gépkocsi vezető 

tanyagondnok részére 

pluszban) 

 

 

1 db esőköpeny 

1 db kabát 
1 db nadrág 

2 db póló 

1 pár cipő 

 

 

2 db köpeny 

1 pár gumicsizma 

1 db kétrészes védőruha 

 

 

 

1 

2 

1 

1 

2 

 

 

1 

2 

1 

Településőr 
 

1 dzseki 

2 db rövidnadrág 

2 db hosszúnadrág 

4 db póló 

1 db téli dzseki 
1 pár téli bakancs 

1 esőköpeny 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

Parkolóőr 
 

1 db dzseki 

2 db rövidnadrág 

2 db hosszúnadrág 

4 db póló 

1 db téli dzseki 
1 pár téli bakancs 

1 esőköpeny 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

Közterület felügyelő 1 dzseki 

2 db rövidnadrág 

2 db hosszúnadrág 

4 db póló 

1 db téli dzseki 
1 pár téli bakancs 

1 esőköpeny 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

Biztonsági őr 1 dzseki 

2 db póló 

1 db nadrág  
1 pár bakancs 

1 db esőköpeny 

1 

1 

1 

2 

1 

Rendezvényszervező 

 

1 pár cipő 

2 db blúz vagy ing 

1 db nadrág vagy szoknya 

1 db kabát 
1 db öltöny vagy kosztüm 

1 db esőköpeny 

2 

1 

1 

2 

1 

1 



Védőnő 

 

1 pár papucs/cipő 

2 db köpeny 

1 db esőköpeny 

2db póló 

1db nadrág 

2 

1 

1 

1 

1 

Takarítónő 1 db nadrág 

1 db póló 

2 db köpeny 

1 pár papucs/cipő 

1 

1 

1 

2 

Községgazdálkodás 

- vezető 

- közmunka irányító 

- karbantartó 

1 db esőköpeny 

1 db télikabát 
2 db nadrág+kabát 
2 db póló 

1 pár bakancs 

1 pár gumicsizma 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

 

 

10. A szabályzat hatálybalépése: A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének határozata alapján. 
 

 

Kelt: Cserkeszőlő, 2022.01.10. 

 

 

 

Varga Attila 

       polgármester 
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1. Vonatkozó jogszabályok: 

- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) 79.§. (2)-(3) bek. 

- 6/2016. (III.24.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
15/1998. (IV.30.) NM rendelet módosításáról 

 

2. A szabályzat hatálya kiterjed: 

- Személyi hatály: PS ÁMK által foglalkoztatott közalkalmazottak 

- Területi hatály: PS ÁMK tagintézményei: Napköziotthonos Óvoda, Szőlőszem Bölcsőde, 
Könyvtár, Közétkeztetési Konyha    

 

3. Munkaruha juttatásra vonatkozó jogosultság: 

Ha a közalkalmazotti jogviszony létesítése próbaidő kikötésével történik, a munkaruha 
juttatásra vonatkozó jogosultság a próbaidő elteltével nyílik meg, a kihordási idő ettől az 
időszaktól számítandó. 

 

4. A munkaruha beszerzési módja: 

Központi beszerzés: A PS ÁMK intézményegységeinek vezetői által előzetesen felmért 
méretek, és a munkaruha szabályzat 8. pontjában meghatározott munkakörök, valamint 
minőségi és mennyiségre vonatkozó információk alapján az intézményt fenntartó Cserkeszőlő 
Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott beszerzésekért felelős 
munkatárs lefolytatja a munkaruha beszerzést a beszerzési szabályzatnak megfelelően.  

A számla kiállítása az intézmény részére történik, feltüntetve az intézményegység 
(felhasználási hely) megnevezését. A beérkezett számlához csatolni szükséges mellékletként 
azt a dokumentumot, melyen az alkalmazottak aláírásukkal igazolják, hogy „felhasználásra 
átvették” a munkaruhát. 

 

5. A munkaruha nyilvántartás vezetése az intézményegységek vezetőinek a feladata. 

 

6. Munkaruharuházat nyilvántartása/pótlása: 

- A kihordási idő a ruházatok felhasználásra átadásától számítandó, melyről minden 
munkavállalóra kiterjedő nyilvántartást készítenek az intézményegységek vezetői.  Az 
esetleges kihordási időn belüli elhasználódást vizsgálni kell, és tisztázni a munkavállaló 
felelősségét. Amennyiben munkából eredő kivédhetetlen okból történik az elhasználódás, úgy 
a munkavállaló jogosult a ruha pótlására. Ellenkező esetben a munkavállalót terheli a pótlás. 



- A juttatási (kihordási) idő letelte után a munkaruha a munkavállaló tulajdonába kerül. Ha a 
közalkalmazotti jogviszony a juttatási (kihordási) idő letelte előtt megszűnik, az időarányos 
megtérítés a közalkalmazottat terheli. 

 

7. A munkaruha viselésének általános szabályai: 

- A munkáltató által finanszírozott munkaruha és védőruha kizárólag munkavégzés során 
viselhető, a munkáltató azon telephelyén, ahol a munkavállaló munkaköri leírásának 
megfelelően foglalkoztatva van.  

- A munkaruha nem munkahelyi viselése (pl. szabadnapon vagy szabadság alatt végzett magán 
jellegű tevékenység céljából) a munkaruha juttatás megvonását eredményezheti az adott 
munkavállalónál, az ilyen esetek rendezésére a szóbeli és írásbeli figyelmeztetés, ismétlődéskor 
a szóbeli és írásbeli fegyelmi intézménye ad lehetőséget. 

- A munkaruha tisztítása, vasalása, tárolása a közalkalmazott feladata. Kötelessége, hogy 

vigyázzon a kapott ruhaneműkre, munkáját tiszta ruhában és ápoltan végezze. 

 

8. A munkaruha juttatás az intézményben az alábbiak szerint adható: 

 

Munkakör    Ruhafajta db/ fő   Kihordási idő 

-Óvodapedagógus   1 db fehér köpeny    1 év 

-Pedagógiai asszisztens  2 db fehér póló    1 év 

-Kisgyermeknevelő   1 db papucs     2 év 

     1 db munkacipő    2 év 

     1 db kabát     2 év 

     1 db melegítő alsó    1 év 

 

- Bölcsődei dajka   1 db fehér köpeny    1 év 

- Óvodai dajka   1 db színes köpeny    1 év 

     2 db fehér póló    1 év 

     1 db papucs     2 év 

     1 db munkacipő    2 év 

     1 db kabát     2 év 

     1 db melegítő alsó    2 év 

 



 

-Ebédkiosztó    2 db fehér köpeny    1 év 

     1 db színes köpeny    1 év 

     1 db kötény     1 év 

     2 db fejfedő     1 év 

     1 db munkacipő    2 év 

 

-Élelmezésvezető   1 db fehér köpeny    1 év 

-Adminisztrátor   2 db fehér póló    1 év 

     1 db papucs     2 év 

     1 db munkacipő    2 év 

 

-Konyhai személyzet   2 db fehér kétrészes munkaruha  1 év 

     1 db fehér köpeny    1 év 

     4 db fehér póló    1 év 

     1 db munkacipő    2 év 

 

-Takarítók    2 db kétrészes munkaruha   1 év 

     2 db munkacipő    2 év 

 

-Könyvtáros    2 db póló     1 év 

-Logopédus    1 db papucs     2 év 

     1 db munkacipő    2 év 

 

9. A szabályzat hatálybalépése: A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének határozata alapján. 

 

Kelt: Cserkeszőlő, 2022.01.10. 

             ..…………………………….. 

                Tóth Krisztina 

               PS ÁMK intézményvezető  



 

 

 

 

 

Munkaruha, formaruha, védőruha 

Szabályzat 
 

 

2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Vonatkozó jogszabályok: 

- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) 79.§. (2)-(3) bek. 

- 2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról 

 

2. A szabályzat hatálya kiterjed: 

Személyi hatály: Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ által foglalkoztatott 
közalkalmazottak, egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalók.  

Területi hatály: Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ feladatait ellátó következő 
funkcionális egységek: 

- Fürdő- és strandszolgáltatás 

- Gyógyászat 
- Touring Hotel és Thermal Camping 

- Napsugár Étterem 

 

3. A munkáltató ruházati beszerzéseire vonatkozóan 3 kategóriát különböztet meg: 

Munkaruha: Abban az esetben jár, ha a munkakörben hétköznapi öltözet nem megfelelő, 
fontos szempont a megkülönböztethetőség, és a munkavégzés körülményei (hőmérséklet, 
szennyeződések) megkívánják. A munkaruha típusában, anyagában, színében igazodik az adott 

munkakörhöz. Beszerzése a munka jellegéből fakadóan központi beszerzéssel történik. 
Kihordási idő vonatkozik rá.  

 Formaruha: A munkaruha fogalma azokkal a kiegészítésekkel, hogy a következő 
munkakörökben alkalmazandó: szálloda recepció, fürdő pénztár, adminisztratív személyzet és 
az intézményben dolgozó vezető beosztású személyek. A ruha alkalmi öltözetnek számít, egy 
elegáns viselet reprezentációs céllal. 

Védőruha: minden olyan öltözet, mely a viselője testi épségét hivatott őrizni a munkaköréből 
fakadó veszélyek miatt. Nincs kihordási idő, elhasználódásakor vagy a gyártó által 
meghatározott élettartam leteltekor a munkáltató köteles azt pótolni.  

 

4. Munkaruha juttatásra vonatkozó jogosultság: 

Ha a közalkalmazotti jogviszony létesítése próbaidő kikötésével történik, a munkaruha 
juttatásra vonatkozó jogosultság a próbaidő elteltével nyílik meg, a kihordási idő ettől az 
időszaktól számítandó. 

5. A munkaruha beszerzési módja: 

Központi beszerzés: az adott részleg vezetői által előzetesen felmért méretek és a munkaruha 
szabályzatban és mellékletében lefektetett minőségi és formai követelmények alapján az 
intézmény beszerzésekért felelős munkatársa lefolytatja a munkaruha beszerzést a beszerzési 
szabályzatnak megfelelően.  



Egyéni beszerzés kizárólag recepciós és pénztáros munkakörben dolgozó munkavállalók 

esetében lehetséges vezetői javaslatra, mivel előfordulhat olyan eset, ahol a konfekció méret 
nem lesz megfelelő. Fő szempont a legkedvezőbb ár-érték arány.  

A számla kiállítása az intézmény részére történik. A beérkezett számlához csatolni szükséges 
mellékletként azt a dokumentumot, melyen az alkalmazottak aláírásukkal igazolják, hogy 
„felhasználásra átvették” a munkaruhát. 

 

6. A munkaruha nyilvántartás vezetése: általános adminisztrátor munkakörben dolgozó 
munkatárs feladata. 

 

7. Munkaruharuházat nyilvántartása/pótlása: 

- A kihordási idő a ruházatok felhasználásra átadásától számítandó, melyről minden 
munkavállalóra kiterjedő nyilvántartást kell készíteni.  Az esetleges kihordási időn belüli 
elhasználódást vizsgálni kell, és tisztázni a munkavállaló felelősségét. Amennyiben munkából 
eredő kivédhetetlen okból történik az elhasználódás, úgy a munkavállaló jogosult a ruha 
pótlására. Ellenkező esetben a munkavállalót terheli a pótlás. 

- A juttatási (kihordási) idő letelte után az intézmény logójával ellátott munkaruhát a 

munkavállaló köteles a munkaruhát a munkahelyén leadni, a kihordott munkaruha leadása az 
új munkaruha átvételének feltétele. Ha a közalkalmazotti jogviszony a juttatási (kihordási) idő 
letelte előtt megszűnik, az időarányos megtérítés a közalkalmazottat terheli. 

 

8. A munkaruha, formaruha és védőruházat viselésének általános szabályai: 

A munkáltató által finanszírozott munkaruha, formaruha és védőruha kizárólag munkavégzés 
során viselhető, a munkáltató azon telephelyén, ahol a munkavállaló munkaköri leírásának 
megfelelően foglalkoztatva van. Ez a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ esetében az 
5465 Cserkeszőlő Fürdő utca 25. szám alatti terület. A munkaruha nem munkahelyi viselése 
(pl. szabadnapon vagy szabadság alatt végzett magán jellegű tevékenység céljából) a 
munkaruha juttatás megvonását eredményezheti az adott munkavállalónál, az ilyen esetek 
rendezésére a szóbeli és írásbeli figyelmeztetés, ismétlődéskor a szóbeli és írásbeli fegyelmi 
intézménye ad lehetőséget. 

A munkaruha és formaruha tisztítása, vasalása, tárolása a munkavállaló feladata. A 

munkavállaó kötelessége, hogy vigyázzon kapott ruhaneműkre és munkáját tiszta ruhában és 
ápoltan végezze. 

 

9. Munkaruha, formaruha, mint az egységes arculat hordozója, azaz logózás és      
feliratozás: 

- A felirat helyét tekintve 5-féle típust különítünk el: 

• bal mell fölötti logó és/vagy felirat (kisebb), pólók, pulóverek 



• hát középen látható (nagyobb), pólók, pulóverek, kabátok 

• vékony és vastag munkáskabát bal mell zsebén 

• kantáros nadrág mellső zsebén 

• normál nadrág/rövidnadrág jobb hátsó zsebén 

- A felirat típusát tekintve beszélhetünk: 

• hímzett 
• szitázott, nyomott feliratokról és/vagy logókról 
• színes 

• egyszínű 

- Jelenleg érvényben lévő, felhasználható grafikák: 

1. Egyszerű logó, hátközépre minden dolgozónál, zsebekre. Csak a Cserkeszőlő felirat, 
napocskával. 

2. Az intézmény nevével ellátva: bal mellrészre, fürdő és gyógyászati dolgozóknál 

 

3. Ugyanaz, mint a 2-es, csak a Fürdő és Gyógyászati Központ helyett: Touring Hotel és 
Thermal Camping: szálloda-kemping dolgozóknak, bal mellrészre 

4. Ugyanaz, mint a 2-es, csak a Fürdő és Gyógyászati Központ helyett: Napsugár Étterem. 
Éttermi dolgozóknak, bal mellrészre 

5. Vannak munkakörök, ahol a gyors beazonosíthatóság feltétlenül fontos, itt a hátközép 
felirat mindig a munkakör megnevezése: 
• USZODAMESTER 

• VÍZICSÚSZDA KEZELŐ 

• GYÓGYTORNÁSZ 

• GYÓGYMASSZŐR 

• FIZIKOTERÁPIA 

• SZAUNAMESTER 

 

 

10. A szabályzat hatálybalépése: A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

határozata alapján. 
 

Kelt: Cserkeszőlő, 2022.01.10. 

Döme Péter Pál 

  mb. intézményvezető 



Egység Munkakör Szín Munkaruha Első logó/felirat Hátsó logó/felirat mennyiség kihordási idő anyag minősége logózás típusa
szürke Kantáros vagy derekas nadrág van, I. kat. van, I. kat. 2 1 év 100% pamut, min. 260 g/m

2 egyszínű, fehér, nyomott
szürke munkakabát, vékony van, I. kat. van, I. kat. 1 1 év 100% pamut, min. 260 g/m

2 egyszínű, fehér, nyomott
szürke Rövidnadrág nincs van, I. kat. 1 1 év 100% pamut, min. 260 g/m

2 egyszínű, fehér, nyomott
szürke kereknyakú póló van, II. kat. van, I. kat. 4 1 év színes, nyomott
szürke Vattakabát, mellénnyé alakíth. van, I. kat. van, I. kat. 1 2 év 100% pamut, min. 260 g/m

2 egyszínű, fehér, nyomott
szürke Polár pulóver van, II. kat. van, I. kat. 1 2 év színes, nyomott

szürke Kantáros vagy derekas nadrág van, I. kat. van, I. kat. 1 1 év 100% pamut, min. 260 g/m
2 egyszínű, fehér, nyomott

szürke Kabát, vékony van, I. kat. van, I. kat. 1 1 év 100% pamut, min. 260 g/m
2 egyszínű, fehér, nyomott

piros Rövidnadrág, térd fölötti nincs nincs 2 1 év nincs

fehér kereknyakú póló van, II. kat. munkakör megn. 2 1 év egyszínű, fehér, nyomott
szürke kereknyakú póló van, II. kat. van, I. kat. 2 1 év színes, nyomott
szürke Vattakabát, mellénnyé alakíth. van, I. kat. van, I. kat. 1 2 év 100% pamut, min. 260 g/m

2 egyszínű, fehér, nyomott
szürke Polár pulóver van, II. kat. van, I. kat. 1 2 év színes, nyomott
bézs kerek/csónaknyakú póló/trikó van, II. kat. van, I. kat. 4 1 év színes, nyomott
fehér hosszúnadrág nincs nincs 1 1 év nincs

fehér Rövidnadrág nincs nincs 2 1 év nincs

bézs Polár pulóver van, II. kat. van, I. kat. 1 2 év színes, nyomott
nincs megh. lábbeli nincs nincs 1 1 év nincs

borsózöld galléros póló van, II. kat. van, I. kat. 4 1 év színes, nyomott
fehér hosszúnadrág nincs nincs 2 1 év nincs

fehér Rövidnadrág nincs nincs 1 1 év nincs

borsózöld Polár pulóver van, II. kat. van, I. kat. 1 2 év színes, nyomott
nincs megh. lábbeli nincs nincs 1 1 év nincs

fehér kerek nyakú póló/trikó van, II. kat. munkakör megn. 4 1 év színes, nyomott
fehér rövidnadrág nincs nincs 3 1 év nincs

fehér Polár pulóver van, II. kat. van, I. kat. 1 2 év színes, nyomott
nincs megh. lábbeli nincs nincs 1 1 év nincs

fehér galléros póló van, II. kat. van, I. kat. 4 1 év színes, nyomott
fehér hosszúnadrág nincs nincs 2 1 év nincs

fehér rövidnadrág nincs nincs 1 1 év nincs

fehér Polár pulóver van, II. kat. van, I. kat. 1 2 év színes, nyomott
nincs megh. lábbeli nincs nincs 1 1 év nincs

fehér kerek/csónaknykú póló/trikó van, II. kat. munkakör megn. 4 1 év színes, nyomott
fehér hosszúnadrág nincs nincs 2 1 év nincs

fehér rövidnadrág/szoknya nincs nincs 1 1 év nincs

fehér Polár pulóver van, II. kat. van, I. kat. 1 2 év színes, nyomott
nincs megh. lábbeli nincs nincs 1 1 év nincs

nincs megh. fürdőruha  * 1 fő nincs nincs 1 1 év nincs

bézs kerek/csónaknyakú póló/köpeny/kötény van, III. kat. van, I. kat. 4 1 év színes, nyomott
fehér v. fekete hosszúnadrág nincs nincs 2 1 év nincs

fehér v. fekete rövidnadrág nincs nincs 1 1 év nincs

bézs Polár pulóver van, III. kat. van, I. kat. 1 2 év színes, nyomott
nincs megh. lábbeli nincs nincs 1 1 év nincs

fehér kerek/csónaknyakú póló/trikó van, II. kat. munkakör megn. 4 1 év színes, nyomott
fehér hosszúnadrág nincs nincs 2 1 év nincs

fehér rövidnadrág nincs nincs 1 1 év nincs

nincs megh. lábbeli nincs nincs 1 1 év nincs

fehér Polár pulóver van, II. kat. van, I. kat. 1 2 év színes, nyomott

szürke Kantáros vagy derekas nadrág van, I. kat van, I. kat 2 1 év 100% pamut, min. 260 g/m
2 egyszínű, fehér, nyomott

szürke munkakabát, vékony, gombos van, I. kat van, I. kat 1 1 év 100% pamut, min. 260 g/m
2 egyszínű, fehér, nyomott

szürke Rövidnadrág nincs van, I. kat 1 1 év 100% pamut, min. 260 g/m
2 egyszínű, fehér, nyomott

szürke kereknyakú póló van, III. kat. van, I. kat. 4 1 év színes, nyomott
szürke Vattakabát, mellénnyé alakíth. van, I. kat van, I. kat 1 2 év 100% pamut, min. 260 g/m

2 egyszínű, fehér, nyomott
szürke Polár pulóver van, III. kat. van, I. kat. 1 2 év színes, nyomott
barna galléros póló van, III. kat. van, I. 2 1 év színes, nyomott
sötét színű hosszú nadrág/szoknya nincs nincs 2 1 év nincs

sötét színű rövidnadrág/szoknya nincs nincs 1 1 év nincs

barna kötény van, III. kat. nincs 2 1 év színes, nyomott
nincs megh. lábbeli nincs nincs 1 1 év nincs

barna sapka van, III. kat. nincs 1 1 év színes, nyomott
barna kerek/csónaknyakú póló/trikó van, IV. kat. van, I. kat. 4 1 év színes, nyomott
fehér hosszúnadrág nincs nincs 2 1 év nincs

fehér rövidnadrág nincs nincs 1 1 év nincs

barna kötény van, IV. kat. nincs 2 1 év színes, nyomott
nincs megh. lábbeli nincs nincs 1 1 év nincs

barna sapka van, I. kat. nincs 1 1 év színes, nyomott

Fürdő - Munkaruha

Karszalagozó

fü
rd

ő 
és

 st
ra

nd
sz

ol
gá

lta
tá

s

Gyógyászati asszisztens, 
gyógymasszőr, fizikoterápiás 
asszisztens, gyógytornász

gy
óg

yá
sz

at

Karbantartó, rendszerkezelő, 
vízforgató berendezés-kezelő, 
kertész, 

Uszodamester, vízicsúszda 
felügyelő

kulcsos recepciós, takarító, 
medence felügyelő, ágykiadó

gyógybolti eladó, szószoba 
felügyelő

szaunamester

konyhai személyzet

Na
ps

ug
ár

 É
tt

er
em

mosoda

karbantartó, kertész, portás

sz
ál

lo
da

 é
s k

em
pi

ng

pénztár, kiszolgáló személyzet

takarító (kemping, szálloda)



Munkakör Szín Női formaruha Férfi formaruha Első logó/felirat Hátsó logó/felirat min. mennyiség kihordási idő logózás típusa
sötétészürke vagy fekete blézer zakó, egysoros nincs nincs 1 1 év nincs, viselése esetén kitűző hordása kötelező
sötétészürke vagy fekete szövetnadrág/szoknya szövetnadrág nincs nincs 1 1 év nincs

sötétészürke vagy fekete mellény mellény nincs nincs 1 1 év nincs, viselése esetén kitűző hordása kötelező
fehér blúz/ing hosszú ujjú ing nincs nincs 2 1 év nincs

fekete lábbeli lábbeli nincs nincs 1 2 év nincs

téglavörös kendő nyakkendő nincs nincs 1 1 év nincs

fehér galléros póló galléros póló bal mell felett nincs 2 1 év hímzett 
nincs kikötés blézer zakó, egysoros nincs nincs 1 1 év nincs

nincs kikötés nadrág/szoknya nadrág nincs nincs 1 1 év nincs

nincs kikötés blúz/ing hosszú ujjú ing nincs nincs 1 1 év nincs

nincs kikötés lábbeli lábbeli nincs nincs 1 2 év nincs

királykék vagy fekete galléros póló galléros póló bal mell felett nincs 2 1 év hímzett

Szállodai és kemping 
recepciós, Fürdő pénztáros, 

főpénztáros, gazdasági 
ügyintéző, adminisztrátor, 

vezetői asszisztens, , 

Intézményvezető, 
strandszolgáltatás-vezető, 
gyógyászatvezető, 
szállodavezető és 
helyettese, étteremvezető, 
főmérnök, 

FÜRDŐ - FORMARUHA



Egység Munkakör védőruházat, védőfelszerelés mennyiség kihordási idő
gumicsizma, saválló 1 db/fő elhasználódásig
munkavédelmi bakancs/cipő v. szandál 1-1 db/fő elhasználódásig
védősisak összesen 3 db elhasználódásig
zuhanásgátló heveder összesen 1 db elhasználódásig
saválló munkaruha szett 1 db/fő + 5 db elhasználódásig

kertészek munkavédelmi bakancs/cipő v. szandál 1-1 db/fő elhasználódásig

Karbantartó, rendszerkezelő, 
vízforgató berendezés-kezelő, 
medence mosó

Fürdő - Védőruha


