
1. sz{mú melléklet 

T{jékoztató a „Ny{ri di{kmunka 2018.”  

központi munkaerőpiaci program indít{s{ról 

 

I. A programindít{s indokai 

 

A fiatalkori inaktivit{s csökkentésére, a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés 

elősegítésére a 2013-2017-es években a Nemzetgazdas{gi Minisztérium {ltal indított „Ny{ri 

di{kmunka” program tapasztalatait felhaszn{lva a 2018. évben ismét meghirdetésre kerül a program. 

 

2013-ban közel 16 ezer, 2014-ben 24,5 ezer, 2015-ben 27,4 ezer, 2016-ban 26,2 ezer, 2017-ben 27,1 ezer 

nappali tagozatos di{k ny{ri foglalkoztat{s{t t{mogattuk a programmal. 

 

2018. évben 25-30 ezer fő di{k – v{ltozó időtartamú – foglalkoztat{sa v{rható a program keretein 

belül. 

 

II. A program célja 

 

A program – prevenciós jelleggel – m{r di{kkorban elő kív{nja segíteni a fiatalok munk{hoz jut{s{t és 

ezzel a korai munkatapasztalat-szerzés mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is biztosítja. A munka 

révén szerzett korai sikerélmény elősegíti a későbbi munkaszocializ{ciós folyamatot is. 

 

A program tov{bb{ lehetőséget kín{l a di{kok kötelező szakmai gyakorlat{nak teljesítésére is. 

 

III.  A program célcsoportja 

 

A program célcsoportj{ba azok a fiatalok tartoznak, akik: 

- 16 – 25 év közötti nappali tagozaton tanuló di{kok1, 

- közvetítést kérőként kérték nyilv{ntart{sba vételüket, 

- foglalkoztat{sra ir{nyuló, vagy v{llalkoz{si jogviszonnyal nem rendelkeznek. 

 

IV.  A program elemei 

 

1. Munkaerőpiaci szolg{ltat{sok 

 

A j{r{si (főv{rosi kerületi) hivatal foglalkoztat{si oszt{lya a program keretében a közvetítést kérőként 

regisztr{lt di{kok sz{m{ra {ltal{nos és a helyi saj{toss{gokra is kitérő munkaerőpiaci inform{ciót 

nyújt. Ezt követően a beérkezett munkaerőigények alapj{n az esélyegyenlőségi szempontok 

figyelembevételével munkaközvetítést végez a legoptim{lisabb elhelyezés érdekében. 

 

 

2. A foglalkoztat{st elősegítő bérköltség t{mogat{s 

 

A programban a di{kok csak a Munka Törvénykönyve hat{lya al{ tartozó munkaviszonyban 

foglalkoztathatóak, ennek megfelelően t{mogat{s is csak munkaviszony keretében történő 

foglalkoztat{shoz nyújtható.  

A program két pillérre épül: 

 

                                                 
1 16 éves az a di{k, aki a tényleges foglalkoztat{skor m{r betöltötte a 16. életévét.  



1. Önkorm{nyzati di{kmunka: A programban a foglalkoztat{st biztosító és így t{mogatható 

munk{ltató a területi, települési önkorm{nyzat és önkorm{nyzati alaptevékenységet végző 

intézménye, tov{bb{ egyh{zi jogi személy lehet. 

 

2. Di{kmunka a mezőgazdas{g és vendégl{t{s területén: A felmerülő {gazati munkaerőhi{ny 

kezelése érdekében a mezőgazdas{g és a vendégl{t{s területén is lehetőség nyílik a program 

keretében di{kok idényjellegű foglalkoztat{s{ra. 

 

1. pillér: Önkorm{nyzati di{kmunka 

 

A program keretében a munkaadók sz{m{ra a célcsoportba tartozó személyek munkaviszonyban 

történő foglalkoztat{sa esetén a munkabér és a ténylegesen megfizetésre kerülő szoci{lis 

hozz{j{rul{si adó együttes összegének 100 %-a kerül megtérítésre.   

 

A program keretében legfeljebb 2,5 hónap időtartamra, maximum napi 6 ór{s foglalkoztat{s 

t{mogatható. A t{mogat{s meg{llapít{sa sor{n havi munkabérként a szakképzettséget igénylő 

munkakör esetében 135.375 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 103.500 

Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe, amely összegen felül kerül megtérítésre a szoci{lis hozz{j{rul{si 

adó. A napi 6 ór{n{l rövidebb munkaidőben történő foglalkoztat{s esetén a t{mogat{si összeg 

ar{nyosan csökken.  

 

2. pillér: Di{kmunka a mezőgazdas{g és vendégl{t{s területén 

 

A program keretében a munkaadók sz{m{ra a célcsoportba tartozó személyek munkaviszonyban 

történő alkalmaz{sa esetén legfeljebb napi 8 ór{s foglalkoztat{s t{mogatható. A munkabér és a 

kapcsolódó szoci{lis hozz{j{rul{si adó együttes összegének 75 %-a kerül megtérítésre legfeljebb 2,5 

hónap időtartamra. A fennmaradó bérköltséget és j{rulékait a foglalkoztatónak kell viselnie.   

 

Jelen megold{ssal lényegében ugyanúgy 6 ór{t t{mogatunk 100%-ban, mint az önkorm{nyzatok 

esetében.  Az újonnan bevezetésre kerülő mezőgazdas{gi és vendégl{t{si munkavégzés legfeljebb 8 

ór{ban került meghat{roz{sra, ezzel ösztönző hat{st kív{nunk elérni tov{bb{ azt, hogy a 

v{llalkoz{sok is v{llaljanak részt a költségek megoszt{s{ban. A különbségtétel abból adódik, hogy 

munkaerőhi{nyos területre kív{nunk munkaerőt biztosítani. Az agr{riumban nincs elegendő 

munkaerő, aki a zöldségek, gyümölcsök betakarít{s{ban részt venne, tov{bb{ a ny{ri időszakban 

nincs elegendő pincér, kiszolg{ló személyzet a vendégl{t{s területén, péld{ul a Balaton környékén. 

 

Ennek megfelelően a t{mogat{s meg{llapít{sa sor{n havi munkabérként a szakképzettséget igénylő 

munkakör esetében 135.375 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 103.500 

Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe, amely összegen felül kerül megtérítésre a szoci{lis hozz{j{rul{si 

adó – előbb említettek szerinti – ar{nyos része.  

A napi 8 ór{n{l rövidebb munkaidőben történő foglalkoztat{s esetén a t{mogat{si összeg ar{nyosan 

csökken.  

 

V. A t{mogat{s időtartama 

 

A program 2018. június 1-től 2018. augusztus 31-ig tart. A program keretében kötelezettséget v{llalni a 

2018. június 18 - 2018. augusztus 31. közötti időtartamban kezdődő és befejeződő foglalkoztat{sra 

vonatkozóan lehet. 

 

Tekintettel a program ny{ri időtartam{ra, {thúzódó kötelezettségv{llal{sra értelemszerűen nincs 

lehetőség. 



 

VI. A program megvalósítója 

 

A programot a Nemzetgazdas{gi Minisztérium koordin{l{sa mellett az {llami foglalkoztat{si 

szervként elj{ró főv{rosi/megyei korm{nyhivatalok és az {llami foglalkoztat{si szervként elj{ró j{r{si 

(főv{rosi kerületi) hivatalok valósítj{k meg. 

 

VII. A program forr{sa, költsége 

 

A program keretében nyújtott t{mogat{sok forr{s{t a Nemzetgazdas{gi Minisztérium biztosítja a 

Nemzeti Foglalkoztat{si Alap foglalkoztat{si alaprész 2018. évi központi kerete terhére. A program 

összköltsége 3 milli{rd Ft. 

 

VIII. A programtól v{rt eredmények 

 

A program elsősorban preventív jelleggel kerül indít{sra, kifejezetten csak a ny{ri időszakra.  

V{rt eredmény: a fiatalok korai munkatapasztalathoz juttat{sa, munkajövedelem szerzés biztosít{sa, a 

munkasiker révén a jövőbeli inaktivit{s megelőzése.  

 

A programmal kapcsolatos bővebb t{jékoztat{s a területileg illetékes {llami foglalkoztat{si szervként 

elj{ró j{r{si (főv{rosi kerületi) hivataln{l érhető el. 

 

        Nemzetgazdas{gi Minisztérium 

 


