
HIRDETMÉNY  
 

A „Nyári diákmunka 2021.” munkaerőpiaci program indításáról 
 

I. Támogatás szabályai 
 

A program – prevenciós jelleggel – már diákkorban elő kívánja segíteni a fiatalok munkához jutását és 

ezzel a korai munkatapasztalat-szerzés mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is biztosítja.  
 
A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik: 

- 16 – 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok1,  

- szolgáltatást kérőként kérték nyilvántartásba vételüket és 

- foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek. 
 
A programban a diákok kizárólag a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: 
Mt.) hatálya alá tartozó munkaviszonyban foglalkoztathatóak.  
 
Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: járási 
hivatal) a program keretében a szolgáltatást kérőként regisztrált diákok számára munkaerőpiaci 
információt nyújt. A beérkezett munkaerőigények alapján az esélyegyenlőségi szempontok 
figyelembevételével munkaközvetítést végez a sikeres elhelyezkedés érdekében. A járási hivatal a 
munkaadó számára bértámogatást nyújthat. 
 
Önkormányzati diákmunka: A programban a foglalkoztatást biztosító és így támogatható munkáltató 
a területi, települési önkormányzat és önkormányzati alaptevékenységet végző intézménye, továbbá 
egyházi jogi személy lehet. 
 
A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó személyek munkaviszonyban 
történő foglalkoztatása esetén bértámogatásként a munkabér összegének 100 %-a kerül megtérítésre 
legfeljebb 2 hónap időtartamra, legfeljebb a napi 6 órás foglalkoztatás támogatható. A támogatás 
megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében 164.250 
Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 125.550 Ft/fő/hó összeg vehető 
figyelembe. A napi 6 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg 
arányosan csökken.  
 
Jelen támogatás az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 
352, 2013. 12. 24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) 3. cikke szerinti csekély 

összegű (de minimis) támogatásnak minősül. Csekély összegű támogatást kizárólag az 1407/2013/EU 
bizottsági rendelet előírásaival összhangban lehet nyújtani. 
 
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás 
részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU 
bizottsági rendelet alapján Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatások bruttó 
támogatástartalma nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást 
ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, 
figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is.  
  

 
1 16 éves az a diák, aki a tényleges foglalkoztatásakor már betöltötte a 16. életévét. 



Diákmunka a mezőgazdaság, a turizmus és a vendéglátás területén: A mezőgazdaság, valamint a 
turizmus és vendéglátás területén is lehetőség nyílik a program keretében diákok idényjellegű 
foglalkoztatására. 
 
A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó személyek munkaviszonyban 
történő alkalmazása esetén legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatás támogatható. Bértámogatásként a 
munkabér összegének 75 %-a kerül megtérítésre legfeljebb 2 hónap időtartamra.  
 
A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében 
164.250 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 125.550 Ft/fő/hó összeg 
vehető figyelembe. A napi 8 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási 
összeg arányosan csökken.  
 

A turizmussal, a vendéglátással, valamint a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és 

forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. 

cikke szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. Csekély összegű támogatást 

kizárólag az 1407/2013/EU bizottsági rendelet előírásaival összhangban lehet nyújtani a turizmus, a 

vendéglátás, valamint a mezőgazdasági termékek feldolgozása és forgalmazása területén.  

 
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás 
részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU 
bizottsági rendelet alapján Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatások bruttó 
támogatástartalma nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást 
ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, 
figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is.  

Amennyiben a diákok foglalkoztatása mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó 

vállalkozásnál történik, úgy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a 
mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. 
december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9–17. o.) (a továbbiakban: 
1408/2013/EU bizottsági rendelet) 3. cikke szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásnak 

minősül. Ebben az esetben csekély összegű támogatást kizárólag az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 
előírásaival összhangban lehet nyújtani. Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdése 
értelmében bármely három pénzügyi év időszakában az egy és ugyanazon vállalkozás részére odaítélt 
csekély összegű támogatás összege Magyarországon nem haladhatja meg a 25 000 eurót.  

 


