
„Nyári diákmunka” program 2020. 
 

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium koordinálása mellet július 1-jén elindított „Nyári 
diákmunka” elnevezésű központi munkaerőpiaci programot a Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal az idei évben is 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. 

Megyeszerte nagy volt az érdeklődés a program iránt, melynek pénzügyi keretéből idén  
919 fő 16-25 év közötti nappali tagozatos diák nyári munkatapasztalat-szerzését támogatta a 
hivatal, összesen több mint 122 millió forint összegben. 

A 2020. évi program – hasonlóan az eddigiekhez – két pillérre épült, melyek közül az egyik 
az önkormányzatokra, a másik pedig a vendéglátás, mezőgazdaság és turizmus ágazatokban 
tevékenykedő piaci szereplőkre fókuszált. Ez utóbbi ágazatokban a diákok idényjellegű 
foglalkoztatására bevezetett támogatás a felmerülő ágazati munkaerőhiány kezelésére 
szolgált. Ebben a szektorban történt foglalkoztatás esetén a munkabér és a ténylegesen 
megfizetett szociális hozzájárulási adó együttes összegének 75 %-ára adott támogatást az 
állam – a támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget nem igénylő 
munkakör esetében 120.750Ft/fő/hó, szakképzettséget igénylő munkakör esetében pedig 
157.950 Ft/fő/hó összeg volt figyelembe vehető. A bérköltség támogatását legfeljebb 2 hónap 
időtartamra, maximum napi 8 órás foglalkoztatás esetén tudták a járási hivatalok 
foglalkoztatási osztályai megítélni. 

A tavalyi évhez hasonlóan az önkormányzatoknál és önkormányzati fenntartású 
intézményeknél volt a legnagyobb létszámú a diákok foglalkoztatása, ugyanakkor a 2. pillért 
jelentő ágazatokban is volt szép számmal érdeklődő diák és fogadókész munkáltató is. 

2020 nyarán a mezőgazdasági szektorban 3 munkáltató számára 10 diák foglalkoztatásához 
1,5 millió forint támogatás került megállapításra a programban Komárom-Esztergom 
megyében. A turizmus, vendéglátás ágazatában ennél valamivel nagyobb arányú volt az 
érdeklődés, itt közel 132 diák támogatott foglalkoztatásához 40 munkaadó felé több mint 22 
millió forintot kötöttünk le, a fiatalok konyhai, éttermi kisegítő, pultos, recepciós 
munkakörökben történő időszakos foglalkoztatásának támogatására. 

Amennyire erre lehetőség volt, a munkáltatók a diákok aktuális iskolai tanulmányainak 
megfelelő munkát próbáltak biztosítani, növelve ezáltal a munkatapasztalat-szerzés értékét, és 
biztosítva esetenként a nyári összefüggő gyakorlat teljesítésének lehetőségét is. 


