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3. számú melléklet 

Fogalmak:                                                                                         

 

 Melles nadrág és kabát vattakabát: 

Anyagösszetétel: 65% Pamut, 35%PE, 276g/m
2
 

Szín: sötétkék 

 Lángálló melles nadrág és kabát: 

Anyagösszetétel: 100% Pamut, 300g/m
2
 

 Szín: Királykék 

 Saválló melles nadrág és kabát:  
Anyagösszetétel: 65% Pamut, 35%PE, 265g/m

2
 

Szín: Királykék 

 Antisztatikus melles nadrág és kabát:  
Anyagösszetétel: 35,8% Pamut, 63,8%PE,0,4% szénszál, 

Szín: Királykék 

 Környakas póló:  
100% pamut  

 Rendeltetésszerű használat: 

                A munkaruha állapotának megőrzése alapján: 

- fizikai roncsolódás  

- az üzem területén belül, a dolgozó munkaköre által meghatározott 

tevékenységével összefüggésben felmerülő igénybevétel 

  

 Nem rendeltetésszerű használat: Minden olyan tevékenység illetve magatartás, ami 

ellentétes a munkakörben előírtakkal. 

 Kihordási idő: rendeltetésszerű használat mellett 3 év 

 Tiszta ruha: az előírások szerint meghatározott hőfokon és a hozzá tartozó mosó, tisztító 

segédanyaggal történő mosás után, izzadságfolttól, felületi szennyeződéstől mentes 

munkaruha. Nem eltávolítható anyagok: fémszennyeződés (apró fémszemcsék), tintafolt, 

festékfolt, ragasztó, hajfesték. 

 Méretsor: a munkaruha meghatározásakor feltűntet minden méretből egy-egy mintadarab 

 Mosási módszer: a munkaruha címszó alatt megemlített kezelési útmutató alapján 

 Selejtes munkaruha:  

 A munkaruha állapota alapján: 

a munkaruha a feladatának betöltésére  szerkezetbeli romlás alapján alkalmatlan. 

 Feliratozás, lógózás:  hímzett vagy szitázott felirat a bérlő által meghatározott méretben 

és színekben. 

 Átadás –Átvétel leltár: A Bérbeadó és a Bérlő közös leltára. 
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4. számú melléklet 

Folyamatleírás 

 

 

Folyamat Leírás Dokumentáció 

Szerződéskötés  Szerződés  

Méretsor 

rendelkezésre 

bocsátása 

Méretsor leszállítása a bérbevevő telephelyére a 

bérbeadó járművével. 

Szállítólevél 

Specifikáció Tartalmazza a rendszerbe állítandó munkaruhák 

mennyiségét, színét, méretmegoszlását, valamint a 

feliratozásra, vonatkozó előírásokat. 

Megrendelőlap 

Visszaigazolás Mennyiség, szín, méret, feliratozás, szállítási 

határidők visszaigazolása. 

Visszaigazolás 

Ruhák 

rendszerbe 

állítása  

Vonalkóddal azonosított munkaruhák leszállítása 

bérbevevő telephelyére, bérbeadó járművével 

Szállítólevél 

Tisztítás Szennyes ruhák átvétele, elszállítása a mosodába, 

tiszta ruhák rendszerbe való visszaállítása, a 

munkaruhák mozgásának nyomon követése 

vonalkódos rendszerrel, átadáskor a ruhák 

szerkezeti állapotának ellenőrzése 

Szállítólevél 

Javítás A munkaruha állapotának korrigálása a védelmi 

szempontok figyelembe vételével.  

Szállítólevél 

Számlázás Számlázási időszak: 4 hét 

Fizetés módja: banki átutalás 

Fizetési határidő: 60 nap 

Számla, 

mellékletei: 

teljesítésigazolás 
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5. számú melléklet 

 

 

A szolgáltatás ellenőrzése 

 

Folyamat Leírás Dokumentáció 

Munkaruha  Termék mennyiségi, minőségi méret-megfelelőségi 

ellenőrzése 

jegyzőkönyv 

Tiszta-, 

szennyes-ruha 

ki –  és 

beszállítása 

Szennyes, illetve tiszta ruhák átvételekor a munkaruhák 

egyedi azonosítása, adatok tárolása, bérbeadónak 

elektronikus úton történő eljuttatása.  

elektronikus 

dokumentum 

Tisztítás 

ellenőrzése 

a tiszta ruha definíciója szerint jegyzőkönyv 

Selejtezés A munkaruhák 

állapotának 

ellenőrzése 

Megfelelt: rendszerben marad  

Nem felelt meg: 

felelősség 

megállapítása a 

dokumentációk 

alapján 

Bérbevevő hibája: 

selejtezés 

Bérbeadó hibája: 

selejtezés 

Pótlás A követelményeknek nem megfelelő munkaruha 

kivétele a rendszerből, és megfelelővel történő pótlása  

jegyzőkönyv, 

szállítólevél 

Év végi leltár A munkaruhák mennyiségi számbavétele. Leltári ív 
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