
„Nyári diákmunka” program eredményei Komárom-Esztergom megyében 

2021. év 

 

A programról röviden 

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium koordinálása mellett elindított „Nyári 

diákmunka 2021.” elnevezésű központi munkaerőpiaci programot megyénk ismét 

sikerrel zárta. 

Az augusztus 31-ig tartó program célja a fiatalkori inaktivitás csökkentése, a korai 

munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítése volt. Természetesen 

hosszú távú célként megfogalmazódott, hogy a diákok a későbbiekben a hazai 

munkaerőpiacon, elsősorban a versenyszférában helyezkedjenek el.  

A Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztályain már június közepétől megindult a 

tanulók nyilvántartásba vétele, a támogatás melletti munkavégzés pedig július 1-

jétől kezdődhetett.  

A program országos összköltsége tervezetten 3 milliárd forint volt, melyet a nagy 

érdeklődésre való tekintettel már az indulást követő hetekben megemelt az ITM 

további 400 millió forinttal. 

A program az idei évben is két pillérre épült.  

1. pillér: Önkormányzati diákmunka 

A program keretében a célcsoportba tartozó diákok munkaviszonyban történő 

foglalkoztatása esetén a munkabér összegének 100 %-a került megtérítésre.  

A program 1. pillére keretében legfeljebb 2 hónap időtartamra, maximum napi 6 

órás foglalkoztatás volt támogatható.  

2. pillér: Diákmunka a mezőgazdaság, a turizmus és a vendéglátás területén 

A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó személyek 

munkaviszonyban történő alkalmazása esetén legfeljebb napi 8 órás 

foglalkoztatás volt támogatható. Ezekben az ágazatokban történő foglalkoztatás 

esetén a munkabér 75 %-a került megtérítésre legfeljebb 2 hónap időtartamra. 

A fennmaradó bérköltséget a foglalkoztató viselte.   

 

Eredmények előző évekkel való összehasonlításban 

 

A 2021. évben megállapított támogatási keretünk 104 millió forint volt, ám a 

beérkezett foglalkoztatói igények meghaladták a 138 millió forintot. Ez az összeg 

az előző évi támogatási mértéket csaknem 10%-kal lépte túl. A minisztériumtól 

kapott központi keretünk és a támogatási igények közötti több mint 30 millió 

forintos különbséget megyei forrásunk terhére egészítette ki a Komárom-Esztergom 

Megyei Kormányhivatal.  



 

Az ITM által megyei célként meghatározott 830 főhöz képest 977 diák helyezkedett 

el a program keretében, ez több mint 6 %-kal haladta meg az előző évben 

foglalkoztatott diákok számát. Az elmúlt 3 évet tekintve 2021-ben volt a legtöbb 

olyan munkáltató (152), amely kihasználta a támogatás adta lehetőségeket, 

bizonyítva, hogy a diákmunka egyre népszerűbb a foglalkoztatók körében.  

 

 

Nyári diákmunka támogatás 

Év 

Támogatás 

összege (Ft) 

Munkavállalók 

száma (fő) 

Munkáltatók 

száma (db) 

2019 143 906 357 1062 126 

2020 126 627 261 919 131 

2021 138 129 718 977 152 

 

 

Támogatás ágazatok közötti megoszlása 

 

A korábbi évekhez hasonlóan 2021-ben is a támogatás 2/3-át – több mint 92 millió 

forintot – az önkormányzatok és az önkormányzati intézmények igényelték és 

kapták. Vendéglátás-turizmus ágazatban 31,5 %-os arányt jelentő 43,5 millió forint 

támogatást tudtunk kihelyezni, míg a mezőgazdaságban 2,4 millió forint támogatás 

került kifizetésre, és ezzel a diákmunkásokhoz. 

 

Jellemző munkakörök 

A foglalkoztatott diákok közül az önkormányzatoknál és az önkormányzati 

intézményeknél a lányok jellemzően adminisztratív feladatokat láttak el, míg a 

fiatalemberek többségében karbantartói feladatokat kaptak. A tanulók 

bekapcsolódhattak például a városi könyvtárak, óvodák, a szociális alapellátó 

intézmények és a városok üzemeltetését végző cégek munkájába.  

Jellemzően az alábbi feladatok ellátásában tevékenykedtek a diákok (a teljesség 

igénye nélkül): 

 rendezvényszervezés, 

 adminisztráció, 

 irattározás, 

 postázás, 

 kánikula idején vízosztás a városok kiemelt pontjain, 

 turisztikai pontokon információ nyújtás, 

 felújítást követő helyreállítási feladatok, 

 parkfenntartási feladatokban részvétel, 

 strandok, parkok tisztántartásában való közreműködés. 



Az elmúlt néhány év tapasztalata alapján egyre jellemzőbb, hogy kisebb lélekszámú 

településeken is legalább 4-5 diák él a nyári diákmunka önkormányzati pillére 

nyújtotta lehetőséggel. A fiatalok jellemzően örülnek a helyi munkalehetőségnek, a 

saját lakóhely érdekében végzett munkának, másrészt az önkormányzat is „lelkes 

munkás kezekhez” jut a nyári időszakban. 

 

 

Vendéglátás-turizmus területén jellemzően konyhai kisegítőként, pultosként, 

ételfutárként kerültek alkalmazásra a diákok. 

 

A foglalkoztatók visszajelzései alapján ez a támogatási forma minden évben jó 

lehetőséget biztosít a szakképzettség nélküli fiataloknak a munkakipróbálásra, 

hiszen így rövidtávon ismerkedhetnek a munkaerőpiac és a munkafeladatok 

elvárásaival.  

 

A program további nagy előnye, hogy a fiatalok kipróbálhatják magukat számukra 

új helyzetekben, megélhetik a „saját kereset élményét”. Visszajelzéseik alapján a 

helyben történő munkavégzés és a nyári időszakban végzett munka nagy anyagi 

segítséget, valamint új ismereteket és akár a következő tanév során is alkalmazható 

gyakorlati tudást jelent számukra. 

 

 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 

 


