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Munkaruha és bakancs biztosításának szabályzata tanulók részére 

 

Jelen szabályzat a Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola 

(továbbiakban intézmény) nappali tagozatos, nem egyéni munkarend szerint tanulókra 

vonatkozik és az intézmény Házirendjének elválaszthatatlan részét képezi. 

Egy gazdasági év végéig érvényes (minden év december 31-ig), megújítása az Intézmény 

igazgatójának a jogköre és az iskola következő évi költségvetésének, illetve a vonatkozó 

jogszabályoknak a feltétele. 

Az intézmény fenti kritériumoknak megfelelő tanulói az alábbi feltételeknek megfelelően 

jogosultak munkaruha, munkavédelmi bakancs juttatásra: 

- Azon 9. osztályos tanuló, aki nem rendelkezik tanulószerződéssel és legalább ciklus (két 

hét) egy alkalommal az iskola Tankertjében, Tanműhelyében, vagy az iskola belső 

műhelyében egy napra összevont gyakorlati órákon vesz részt. 

A munkaruha és munkavédelmi bakancs juttatásának speciális szabályai: 

- A 9. évfolyamra beiratkozó tanuló, a rendes beiratkozás napján, azaz a tanévet megelőző 

júniusban a beiratkozás folyamatában méretvételen is részt vesz. 

- Szeptemberben az iskolában tanulói jogviszonnyal rendelkező, a 9. évfolyamot 

iskolánkban első alkalommal elkezdő tanulók részére a munkaruhák és bakancsok átadása 

legkésőbb a tanév szeptember utolsó hetében megtörténik. 

- A rendes beiratkozási időszakon kívül érkező tanulók részére a méretvétel, a megrendelés 

és a munkaruha elkészültétől függően kerül átadásra a munkaruha, illetve bakancs. 

- Fenti tanulók részére egyszeri új munkaruha és bakancs kerül átadásra. 

- Új munkaruhára, bakancsra jogosult továbbá az iskola nappali tagozatos, nem 

magántanuló státuszban lévő, tanulószerződéssel nem rendelkező azon tanulója, aki a 9. 

évfolyamon kapott munkaruhát, bakancsot kinőtte. 

- A munkaruha kihordásának ideje 2 év. Ezután a tanulók jogosultak új munkaruhára és 

bakancsra. 

- Új munkaruhára, bakancsra jogosult továbbá az a fenti kritériumoknak megfelelő tanuló, 

akinek a munkaruhája, bakancsa a gyakorlati foglalkozáson, önhibáján kívül olyan 

mértékben károsodik, hogy az tovább hordhatatlan. Ennek eldöntése a gyakorlati oktató és 

az osztályfőnök feladata. 
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- A tanulónak meg kell vásárolnia az új munkaruhát, bakancsot abban az esetben, ha azt 

önhibájából elhagyta, vagy hanyagsága miatt tönkretette. Ebben az esetben is kötelező az 

iskola által biztosított munkaruha, bakancs használata. Ennek hiányában a tanuló nem vehet 

részt az iskolai gyakorlaton, az igazolatlan hiányzásnak minősül. 

- Azon tanulónak, akinek az iskolával, a tanulmányai befejezése előtt megszűnik a tanulói 

jogviszonya (fegyelmi vétség, kiiratkozás stb.) az iskolától kapott munkaruhát, legkésőbb 

az elszámolás napján, tiszta, sértetlen állapotban le kell adni az osztályfőnökének, vagy az 

arra kijelölt személynek. 

A munkaruha és bakancs tisztításáért és a rendben tartásáért a tanuló a felelős! 

 

Kelt: 2019.09.01. 
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A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap:  https://niszavdh.gov.hu      E-mail:  ekozig@1818.hu


Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
http://niszavdh.gov.hu.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum HORVÁTH
ZOLTÁN JÓZSEF ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2020.02.26. 09.34.17


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: HORVÁTH ZOLTÁN JÓZSEF
Születési hely: MAKÓ
Születési dátum: 1975.01.18.
Anyja neve: VESZELKA ANNA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.
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