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Változás a VEGA rendszer RUHA 

moduljában 

Alapellátás 
Fogalmak: 

- Munkakör típusa: Egyenruhás, munkaruhás, pontkeretes munkaruhás. Munkakör csoport 
határozza meg, amelyhez a dolgozó tartozik. 

- Alapellátás: Időszak (év, negyedév) amikor a dolgozót adott munkakör típusban felszerelték. 
- Alapellátás kiegészítés: Időszak (év, negyedév). Abban az esetben, ha a dolgozónak már volt 

alapellátása az adott munkakör típusban, de újból fel kellett ruházni például munkakörváltás 
miatt. 
 

Alapellátást azoknál a dolgozóknál kell beállítani, akik pontkeret alapján kapják a ruhaellátást. Amíg 
adott munkakörhöz nincs beállítva az alapellátás vagy kiegészítés, addig új igény nem rögzíthető. 
Egy munkavállaló több munkakörben is dolgozhat egyszerre, ezért előfordulhat, hogy az egyik 
munkaköre egyenruhás, a másik pedig pontkeretes munkaruhás, ezért az alapellátást mindig az adott 
munkakörhöz kell megadni: 
 

 
 
 
Alapellátás beállításának szabályai: 

- Amikor a dolgozó először kerül adott munkakör típusba, csak alapellátás adható. 
- Ha adott ruhatípusban alapellátásként kapott ruha át lett véve – egyenruha esetén 4 éven 

belül, pontkeretes munkaruha esetében 1 éven belül – akkor csak alapellátás kiegészítés 
adható. 
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- Amennyiben az alapellátásként kapott ruha már nem a cég tulajdona, úgy a korábban 
beállított időszak folytatható vagy új alapellátás indítható. 

 
Az alapellátás vagy kiegészítés beállítása: 
Új munkakör felvétele után, ha a dolgozó egyenruhás vagy pontkeretes munkaruhás munkakörbe 
tartozik, a program figyelmeztető ablakot ad: 
 

 
 
Ezután a munkakört újból megnyitva lehet beállítani az időszakot: 

 
 

Az „Alapellátás beállítása” listában a program a fent írt szabályok alapján több lehetőséget is 
ajánlhat. Az adott sort kiválasztva állítható be a munkakörhöz kapcsolódó időszak. A beállított 
időszakot módosítani nem lehet. 
 
Lekérdezés ruha adminisztrátor részére: 
[Alapellátás nélküli dolgozók listája] 
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Programunk használatával hatékony munkát kívánunk! 

Kaposvár, 2014.01.07. 
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