
Munkaruha Szabályzat 

Pöttömke Biztos Kezdet Gyerekház dolgozói részére 

 

Jogszabályi háttér: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 3. § (6) bekezdése kimondja:  

„A munkáltató a személyes gondoskodás körébe tartozó feladatokat ellátó személyek részére - 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 79. §-ának (1)-(2) 

bekezdésében foglaltak szerint - munkaruhát köteles biztosítani.” 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (2) 

bekezdés d) pontja alapján személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti 

alapellátások közé tartozik a gyermekek esélynövelő szolgáltatásai, így a biztos kezdet 

gyerekház is.  

 

A Munkaruha Szabályzat hatálya 

A Munkaruha Szabályzatban foglaltak a Biztos Kezdet Gyerekházban (3980 Sátoraljaújhely, 

Hunyadi utca 6.) foglalkoztatott minden egyes dolgozójára nézve kötelező. A Munkaruha 

Szabályzatban foglalt előírásoktól eltérni csak a fenntartó engedélyével lehet.  

 

Munkaruházati juttatás 

A Biztos Kezdet Gyerekház dolgozói részére a költségvetési keretéből munkaruhát 

biztosíthat. A fenntartó a dolgozók részére a munkaruhát pénzben és természetben biztosítja. 

A vásárlásra fordítható pénzbeli juttatást a munkáltató a költségvetés tervezésekor, a 

fenntartó által elfogadott összegben határozza meg. Az évenként meghatározott vásárlási 

összeget, ha a közalkalmazott túllépi, akkor a munkaruhára fordítható összegen felüli rész a 

közalkalmazottat terheli. 

Természetbeni juttatásként a fenntartó évente 2 db/fő munkaköpenyt biztosít a dolgozók 

részére.  

 

 

A kihordási idő a munkaruha-juttatás kiadási időpontjától (vásárlás napjától) kezdődik. A 

juttatási időbe nem számít be: a gyes, a gyed, felmentési idő, 1 év vagy azt meghaladó fizetés 

nélküli szabadság. Próbaidő alatt a munkavállaló munkaruhazáti juttatásra nem jogosult. 



 

A munkaruha tisztítása és rendben tartása a közalkalmazott kötelessége. 

A munkaruha beszerzése a közalkalmazott feladata. A munkaruhára fordítható összeg a 

felvételt követő 2 héten belül számla ellenében kerül elszámolásra. 

A juttatási idő eltelte után a munkaruha a közalkalmazott tulajdonába megy át.  

 

A vásárlásnál a kiállított számlának a következőt kell tartalmaznia: 

1. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. 

2. Forgalmi adó mértéke 

3. Vásárolt munkaruha megnevezése 

4. Munkaruha átvételének igazolása a dolgozó részéről. 

 

A Pöttömke Biztos Kezdet Gyerekház valamennyi dolgozója számára kötelező az esztétikai és 

munkavédelmi szempontoknak megfelelő munkaruha viselete. 

 

A pénzbeli juttatás felhasználásaként az alábbi ruhadarabok beszerzése javasolt: 

 

 A B C D 

 Munkakör Munkaruha-juttatás Mennyiség 

(db, pár) 

Kihordási idő 

(év) 

1. 

 

 

Gyerekház-vezető és 

gyerekház-munkatárs 

munkacipő (benti) 1 1 

szabadidő ruházat 1 1 

 

   

Záradék:  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat, mint fenntartó a ……………………….. határozatával 

jóváhagyta a Munkaruha Szabályzatot.  

 

 


