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7. sz. melléklet

MUNKARUHA

Munkakör Munkaruha Kihordási idő (hó) Védőruha

Autóbuszvezető bőrkabát 84  

 téli sapka 36  

 téli kesztyű 36  

 kétrészes munkaruha (szereléshez) 30  

 típusöltöny 24  
Autóvill. Szerelő kétrészes munkaruha 6  

 bőrtalpú bakancs 12  
Asztalos kétrészes munkaruha 12  

 gumitalpú bakancs 12  
Állatápoló kétrészes munkaruha 18 gumicsizma

 istállóőrzés esetén vattakabát 36  
Anyagbeszerző gépkocsivezető kétrészes munkaruha 24 rakodás esetén: védőkesztyű

 vattakabát 48  

 téli kesztyű 36  

 téli kalap vagy sapka 36  

 típusöltöny 36  
Éjjeliőr vattaruha 36 csuklyával ellátott köpeny, 

gumicsizma

 téli sapka 48  

 téli kesztyű 48  

 bőrbakancs 24  
Éjjeliőr (utazócirkusznál) vattakabát 36 Csuklyával ellátott köpeny, 

gumicsizma

Főgépész, gépész kétrészes munkaruha 24  

 bőrtalpú bakancs 24  
Fővilágosító, világosító bet. 
világosító

kétrészes munkaruha 18 gumitalpú bakancs

Fűtő (kazán-) kétrészes munkaruha 12  

 bőrtalpú bakancs 24  
Festő-mázoló, autófényező kétrészes munkaruha 18 gumicsizma, gumikesztyű, 

szemüveg

 bőrtalpú bakancs 18  
Gépkocsiszerelő, pótkocsiszerelő kétrészes munkaruha 6  

 bakancs 12  
Grafikus, bet. grafikus színes köpeny 18  
Hegesztő kétrészes munkaruha 18 bőrtalpú bakancs, bőrkötény, 
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bőrkesztyű, védőszemüveg v. 
pajzs

Hangosító színes köpeny 18  
Hivatalsegéd, kézbesítő színes köpeny 24 csuklyával ellátott köpeny

 munkacipő 24  

 1 pár meleg kesztyű 36  
Jegykezelő, kontrollos, nézőtéri 
dolgozó, ruhatáros

színes köpeny 30  

 FNC földszinti előcsarnokban: 
meleg mellény

48  

Kőműves kétrészes munkaruha 24 esőkabát, vattakabát, 
gumicsizma, védőkesztyű, 
védőszemüveg

Karosszérialakatos kétrészes munkaruha 6 bőrtalpú bakancs, bőrkötény, 
bőrkesztyű, védőszemüveg 
vagy pajzs

Konyhai dolgozó, szakács, 
szakácsnő

fehér köpeny + kötény + kendő 6  

Lakatos kétrészes munkaruha 12  

 bőrtalpú bakancs 24  
Műsz. segédmunkás kétrészes munkaruha 12 gumicsizma

 gumitalpú bakancs 12  
Művészszáll. felügyelő színes köpeny 12  
Öltöztető színes köpeny 30  
Ponyvavarró kétrészes munkaruha 18  
Portás színes köpeny 30 Vattakabát

Porondmester, porondmunkás kétrészes munkaruha 18  
Raktári segédmunkás kétrészes munkaruha 18  
Raktáros színes köpeny 24  
Sátormester, segédsátormester kétrészes munkaruha 12  
Szobaasszony, takarítónő Színes köpeny 12  
Szíjgyártó kétrészes munkaruha 12  
Személygépkocsi-vez. típusöltöny 24  

 kétrészes munkaruha 30  

 típusbőrkabát 84  
Tehergépkocsi-vezető vattakabát 36  

 kétrészes munkaruha 12  

 téli kesztyű 24  

 sapka vagy kalap 36  
Térmester kétrészes munkaruha 24 csuklyával ellátott köpeny, 

gumicsizma, vattakabát

Udvaros segédmunkás kétrészes munkaruha 24 csuklyával ellátott köpeny, 
gumicsizma, vattakabát

 bakancs 12  
Ügyintéző, ügyviteli dolgozó színes köpeny 30  
Ügyelő színes köpeny 30  
Villanyszerelő kétrészes munkaruha 18 gumitalpú bakancs



 utazócirkusznál 12  
Varrónő színes köpeny 30  

megjelenik minden negyedévben


