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 ◙  Nyári diákmunka szabályai 2019-ben

A tArtAlomból:

Nyári diákmuNka szabályai 2019-beN
A diákok munkavállalása évről évre visszatérő té-
makör. Különösen nyáron nő meg a diákmunká-
sok foglalkoztatásának száma, ezért fontos, hogy 
a vonatkozó adózási és munkaügyi szabályokkal 
tisztában legyünk.

A gazdálkodó szervezetek jellemzően a mun-
kaerő pótlást oldják meg diákok foglalkoztatá-
sával, hiszen a diákokra sokféle munkát rá lehet 
bízni, aminek elvégzését a munkáltatónak kellene 
valahogy új munkaerővel megoldania.

Vállalkozásoknál a diákmunka igénybevétel-
ének egyik indoka, hogy egy diák foglalkoztatása 
nem kerül annyiba, mint egy felnőtt munkavál-
laló; másrészt pedig sokszor adódnak olyan idő-
szakok, amikor megnő az igény a dolgozók szá-
mának növelésére, viszont nem egész évben van 
rá szükség. Ez utóbbiak az idénymunkák (idősza-
kos projektek), amikor megnövekedett munkaerő-
szükséglettel kell számolni (pl. termények betaka-
rítása, dobozolás, csomagolás, irodai munkákban 
a fénymásolás, adminisztráció, táblázatkezelés 
stb.). Ezekben az esetekben nem lehet folyama-
tosan állományban tartani ennyi dolgozót, hiszen 
folyamatosan egész évben nincs szükség ennyi 
alkalmazottra. Lehetőség van egyszerűsített fog-
lalkoztatás vagy alkalmi munka igénybevéte-
lére is, viszont ezeknek megvannak az időtartam-
beli korlátai. A részmunkaidő is megoldás lehet, 
továbbá szóba jöhet még a munkaerő-kölcsön-
zés, esetleg megbízási szerződéssel is megoldha-
tók a szükséges feladatok. Továbbá több szövet-
kezet is foglalkozik a diákok kiközvetítésével.

Diákmunkát bármely diák végezhet, aki elmúlt 
16 éves azzal, hogy 18 év alatt szülői engedély is 

szükséges hozzá. Iskolai szünetben a 15 éves-
nél idősebb tanulók is dolgozhatnak, természe-
tesen csak szülői engedéllyel. Munkaügyi szem-
pontból tudni kell, hogy a 18 évesnél fiatalabbak 
nem túlórázhatnak, valamint éjszaka nem végez-
hetnek munkát. Egyes speciális esetekben (ilye-
nek: kulturális, művészeti, sport-, hirdetési tevé-
kenység) a 16 évnél fiatalabbak tanév közben is 
dolgozhatnak.

Fontos tudni, hogy a fiatalkorú diák nem végez-
het éjszakai munkát (22:00 óra és reggel 06:00 óra 
között), és esetében rendkívüli munkavégzés sem 
lehetséges, azaz napi 8 óránál hosszabb időtar-
tamban nem foglalkoztatható. Ez a szabály annyira 
szigorú, hogy ha több munkahelye is van a diáknak, 
akkor valamennyi munkaórát össze kell számítani.

A diáknak hetente legalább 2 pihenőnapja 
kell legyen, melyek nem lehetnek egyenlőtlenül 
elosztva.

Fiatal munkavállaló esetén a munkaközi szü-
netre vonatkozóan is szigorú előírások vannak 
érvényben:
 • 18 év alatti diák esetén, ha a napi munkaidő 

meghaladja a 4 és fél órát, akkor 30 perc, míg 
6 óra esetén legalább 45 perc szünetet kell biz-
tosítani a diáknak. A két egymást követő mun-
kanap között minimum 12 órának el kell telnie 
ahhoz, hogy a diák megfelelően ki tudja magát 
piheni. A pihenőidőnek mindenképpen mini-
mum 48 órának kell lennie, emellett legfeljebb 
1 heti munkaidőkeretet lehet elrendelni.

 • 18. évét betöltött diák esetében, ha a munka-
végzés a 6 órát meghaladja, akkor legalább 
20 percnyi, ha a napi 9 órát, akkor pedig mini-
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mum 25 percnyi munkaszünet jár. Két egymást 
követő munkanap között legalább 11 órának 
kell eltelnie. Éjszakai munka, túlóra, valamint 
a rendkívüli munkaidő ugyanúgy vonatkozik 
rájuk, mint bármely más munkavállalóra.

Diákmunkások esetén újítás a fizetett szabad-
ság intézménye. Diákmunkások esetén 13 nap 
munka után jár 1 nap szabadság továbbá, ha még 
nincs 18 éves, akkor jár az Mt. szerinti 5 nap pót-
szabadság évente – természetesen időarányo-
san –, ezt a 260 naphoz mérten kell arányosítani.

A szabadságot az év végéig ki kell adni és nem 
lehet pénzben megváltani, csak ha a jogviszony 
megszűnik (a szabadságra járó díjat úgy kell kiszá-
molni, hogy pl. dolgozott 14 napot egyik hónapban, 
és napi 6 órát, azaz összesen 84 órát, és kapott 
érte bruttó 84 ezer Ft-ot. Ezután 1 nap szabi jár 
neki, amelyet 6 ezer Ft-tal kell számolni, mert 1 ezer 
Ft-os órabérben, napi 6 órát foglalkoztatták.) 

A munkavégzés bármelyik formájához szük-
séges, hogy a tanulónak legyen adóazonosító 
jele. Akinek még nincs, az az adóhatóságnál 
tudja azt igényelni, az ÁNYK programban is kitölt-
hető ’T34-es nyomtatványon. Az adóazonosító jel 
igénylése ingyenes.

Más munkavégzéshez hasonlóan a diákmunka 
esetén is a bruttó fizetésből a levonás mértéke attól 
függ, hogy milyen módon van foglalkoztatva és 
milyen munkát végez. Pl. a háztartási munka után 
kapott pénzből semmit nem kell befizetni az állam-
nak, az egyszerűsített foglalkoztatás keretében 
(mezőgazdasági és turisztikai idénymunka, alkalmi 
munka) végzett munka után pedig napi 500,- Ft, 
illetve 1.000,- Ft az adóteher, amelyet a munkáltató 
fizet, a diáknak pedig a minimálbér vagy garantált 
bérminimum 130%-áig (napi 8.918,- Ft illetőleg napi 
11.661,- Ft) nem kell adóznia.

A minimálbér emelkedésének következté-
ben idén óránként legalább bruttó 857,- Ft-ot kell 
fizetni a diákmunkáért, a legalább középfokú isko-
lai végzettséget vagy középfokú szakképzettsé-
get igénylő munkakörökben pedig bruttó 1.121,- Ft 
az alsó határ.

Milyen foglalkoztatási formákban végezhet-
nek munkát a diákok?
1. Ún. hagyományos foglalkoztatási formákban:

a)  munkaviszonyban;
b) munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony-

ban (pl. megbízási szerződéssel);
c) egyszerűsített foglalkoztatás keretében;
d) háztartási alkalmazottként (pl. gyermekek 

felügyelete).

2. Kizárólag a diákok munkavállalásához kötődő 
foglalkoztatási formában, mégpedig nappali 
tagozatos diákként iskolaszövetkezetben.

A foglalkoztatási formák ismertetése:

1. Ún. hagyományos foglalkoztatási formák
a)  Munkaviszony esetén az adózás és járu-

lékfizetés szempontjából nincs különb-
ség diák és nem diák között. Mindkét sze-
mélynél bérjövedelemnek számít, ezért 15% 
SZJA, 8,5% egészségbiztosítási és munka-
erő-piaci járulék és 10% nyugdíjjárulék kerül 
levonásra belőle kifizetés előtt. Ezen közter-
heket a munkáltató állapítja meg, vonja le 
a tanuló munkabéréből, valamint gondoso-
dik annak bevallásáról és NAV részére tör-
ténő befizetéséről.

A munkaviszony keretében foglalkoz-
tatott tanuló – más munkaviszonyban álló 
személyhez hasonlóan – a társadalombiz-
tosításról szóló törvény szerint biztosítottá 
válik, így jogosultságot szerez az egészség-
biztosítási ellátáson túl a társadalombizto-
sítás valamennyi ellátására (ideértve a táp-
pénzt is), valamint esetében ezeket az időket 
a majdani nyugdíjánál is figyelembe veszik.

A tanulónak a munkaviszonyból szár-
mazó jövedeleméről SZJA bevallást kell 
benyújtania a tárgyévet követő év május 
20-ig.

b)  Ha munkavégzésre irányuló egyéb jogvi-
szonyban (pl. megbízással) történik a diák 
foglalkoztatása, akkor a bevétellel szemben 
költségelszámolás lehetséges. Ennek két-
féle módja van: a tételes, vagy a bizonylat 
nélküli költségelszámolás. Tételes költség-
elszámolás esetén a tanulónak valameny-
nyi, a tevékenységével kapcsolatban fel-
merült költségét számlával kell igazolnia. 
A másik módszer a 10%-os vélelmezett költ-
séghányad alkalmazása, amelynek érvénye-
sítéséhez nincs szükség számlákra. Utóbbi 
esetben a bevétel 90%-a a jövedelem. Nyári 
munka esetén a 10%-os költséghányad alkal-
mazása javasolt. Az SZJA mértéke itt is 15%.

A munkavégzésre irányuló egyéb jog-
viszony (pl. megbízási jogviszony) kere-
tében foglalkoztatott diákok nem lesznek 
automatikusan biztosítottak. A biztosítottá 
válás törvényben előírt feltétele ezen mód-
nál, hogy a foglalkoztatott (a diák) havi 
díjazása elérje a tárgyhónap első napján 
érvényes minimálbér összegének 30%-át, 
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illetve naptári napokra nézve annak 30-ad 
részét. Idei évben a minimálbér összege  
149.000,- Ft, melynek 30%-a 44.700,- Ft. 
Abban az esetben, ha nem egész hónapban 
foglalkoztatják a diákot, akkor a díjazás egy 
napra jutó összegének az 1.490,- Ft-ot kell 
elérnie ahhoz, hogy biztosított legyen.

Amennyiben a biztosítási jogviszony lét-
rejön, a tanulótól 10% nyugdíjjárulékot és 
7% egészségbiztosítási járulékot kell vonni. 
Ebben az esetben a tanuló az egészségügyi 
ellátáson túl (amire tanulóként egyébként is 
jogosult) valamennyi ellátásra jogosultsá-
got szerez (pl. táppénz, nyugdíj). A közter-
heket itt is a munkáltató vonja le, és gondo-
sodik azok bevallásáról.

A foglalkoztató a tanuló számára 
a levont járulékokról minden esetben köte-
les igazolást kiadni.

Ha a diák havi díjazása nem éri el 
a tárgyhónap első napján érvényes mini-
málbér összegének 30%-át, akkor nem jön 
létre biztosítási jogviszony, ekkor a tanuló-
tól a megbízó nem von le egyéni járulékot, 
csak SZJA-t.

A tanulónak a megbízási jogviszonyból 
származó jövedelme önálló tevékenység-
ből származó jövedelemként lesz adóköte-
les, és erről személyi jövedelemadó beval-
lást kell benyújtania a tárgyévet követő év 
május 20-ig.

c)  Diákmunka egyszerűsített foglalkoz-
tatás keretében is végezhető, ennek 
további alformái a következők lehetnek:

 – mezőgazdasági, továbbá turisztikai 
idénymunka: időtartama nem haladja 
meg egy naptári éven belül a 120 na-
pot, nem kell járulékot fizetni, az adó 
napi 500,- Ft, amit a munkáltató fizet.

 – alkalmi munka: a munkáltató és 
a munkavállaló között összesen leg-
feljebb 5 egymást követő naptári na-
pig és egy naptári hónapon belül ösz-
szesen legfeljebb 15 naptári napig 
és egy naptári éven belül összesen 
legfeljebb 90 naptári napig létesí-
tett határozott időre szóló munkavi-
szony. A foglalkoztatással kapcsola-
tos napi 1.000,- Ft összegű közterhet 
a munkáltató fizeti.

Egyszerűsített foglalkoztatás keretében 
végzett munka ellenértéke bérjövedelem-

nek minősül. A munkavállalónak az egysze-
rűsített foglalkoztatásból származó jövedel-
méről csak akkor kell az adóévet követő év 
május 20-ig SZJA-bevallást készítenie, ha 
bevétele meghaladja a napi minimálbér vagy 
garantált bérminimum 130%-át (mentesített 
keretösszeg), vagyis átlagosan a napi 8.918,- 
Ft-ot vagy szakképzettséget igénylő mun-
kakörben a napi 11.661,- Ft-ot. Jövedelem-
ként a mentesített keretösszeget meghaladó 
részt kell a bevallásban szerepeltetni.

A filmipari statisztaként végzett alkalmi 
munkából származó bevételből (maximum 
napi nettó 12.000,- Ft) nem kell jövedelmet 
megállapítani, és bevallást benyújtani.

d)  Háztartási munka (ún. adórendszeren kívüli 
keresettel járó foglalkoztatás) keretében 
szerzett jövedelem után nem kell sem adót, 
sem járulékot fizetni. Tipikusan ilyen mun-
kák a takarítás, főzés, mosás, vasalás, gyer-
mekek felügyelete, tanítása, otthoni gondo-
zás és ápolás, házvezetés, kertgondozás.

Amennyiben a tanuló, hallgató háztar-
tási alkalmazottként végez munkát, abban 
az esetben nem lesz biztosított. Adózás-
sal kapcsolatos kötelezettség (bejelentés, 
regisztrációs díj megfizetése) csak a mun-
káltatónál jelentkezik. A regisztrációs díj 
háztartási alkalmazottanként havi 1.000,- 
Ft. Ha a háztartási alkalmazottként foglal-
koztatott diák kéri, akkor a munkáltató köte-
les részére a kifizetett munkabérről igazo-
lást adni, amivel a későbbiekben igazolni 
tudja, hogy honnan származik a keresete.

2. Iskolaszövetkezet tagjaként végzett munka
 

Az iskolaszövetkezetek ún. tagi megállapodást 
kötnek a diákkal, ebben le kell fektetni az elvég-
zendő feladatokat, valamint a díjazást. Ez a tagi 
megállapodás nem ugyan az, mint amit a diák, 
a „munkáltató” (törvény megnevezése szerint: 
szolgáltatás fogadója) és a szövetkezet köt. 
Ebben kell a részletfeltételeket megállapítani, 
hogy hol, meddig, mennyiért, milyen feladatot 
kell elvégezni.

A jogszabály szerint ha a diák munkát akar 
végezni, akkor ebben az esetben magával az 
iskolaszövetkezettel kell megállapodást köt-
nie, a munkát pedig személyes közreműkö-
dés címén végezi, így arra nem a Munkatör-
vény az alkalmazandó, hanem a szövetkezeti, 
ezen túlmenően pedig a Ptk. Mindezen tények-
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nek és szabályoknak azonban nincs különö-
sebben jelentősége a munkáltató szemszögé-
ből, hiszen minden bejelentéssel és könyvelés-
sel kapcsolatos teendőket az iskolaszövetke-
zet végez el, így a munkáltatónak még szerző-
dést sem kell kötnie az egyes diákokkal.

Iskolaszövetkezet tagjaként csak nappali 
tagozatos tanulmányokat folytató tanuló, hall-
gató dolgozhat. A jövedelemből járulékot nem 
vonnak, így nem is minősül biztosítottnak 
a diák még akkor sem, ha 25. életévének betöl-
téséig szünetelteti a tanulói, hallgatói jogvi-
szonyát (halasztás). Egészségügyi szolgálta-
tásra viszont jogosult, hiszen ez a jogosultság 
a tanulói, illetőleg hallgatói jogviszony kezde-
tétől a diákigazolványra való jogosultság meg-
szűnéséig (ideértve a tanulói, hallgatói jogvi-
szony szünetelésének időtartamát is) fennáll.

Az iskolaszövetkezet tagjaként végzett 
munkáért kapott pénz nem önálló tevékeny-
ségből származó jövedelemnek minősül, ezért 
15% SZJA-t vonnak belőle. Ezt az iskolaszövet-
kezet fizeti be az adóhatóságnak. Az így meg-
szerzett jövedelmet fel kell tüntetni az SZJA-
bevallásban, amit következő év május 20-ig kell 
benyújtani az állami adó- és vámhatósághoz.

Iskolaszövetkezetnél olyan diák is dol-
gozhat, aki most fejezte be az általános isko-
lai tanulmányait, vagy érettségi vizsgát tett, 
illetve felsőfokú tanulmányai lezárásaként 
oklevelet szerzett. A diákigazolvány ugyanis 
a tanév végét követő október 31-ig érvényes.

Az iskolaszövetkezeteknél a tanulóknak 
taggá kell válniuk, ehhez jellemzően egy egy-

szeri, 1.000-3.000,- Ft értékű szövetkezeti rész-
jegyet kell váltani. Ezt a munka végeztével visz-
szaadják, mert olyankor kiléptetik a diákot. 

Az iskolaszövetkezeten keresztüli foglal-
koztatás egy nagyon egyszerű és olcsó fog-
lalkoztatási forma mind a munkáltató, mind 
a szövetkezet, valamint a diák oldaláról is. Egy-
részt azért, mert a diák csupán 15% Szja-t fizet, 
amit a szövetkezet a fizetéséből még a kifize-
tés előtt levon (ezt a diák a „rendes adóbe-
valláskor”, azaz május 20. napjáig vallja be). 
A szövetkezetnek ezért kedvező, mert nem 
fizet járulékokat, ugyanis ez nem biztosított 
jogviszony. A munkáltatónak pedig még ennél 
is egyszerűbb a dolga, hiszen se adminisztrá-
ció, se járulékok nem terhelik ezen foglalkozta-
tási formával kapcsolatban.

Bármelyik formában is történik meg a diákok 
foglalkoztatása, azt ne felejtsük el, hogy a mun-
káltatónak, kifizetőnek a kifizetéskor igazolást 
kell adnia a kifizetett összegről, a levont szemé-
lyi jövedelemadó előlegről, és a levont járulékok-
ról. A magánszemélynek ezekről adóévi összesí-
tett igazolást is kell kapnia az adóévet követő év 
január 31-éig.

Az igaz ugyan, hogy 2016 óta egyre széle-
sebb körben készíti el az adóhatóság az SZJA-
bevallásokat (tervezeteket), azzal mindenképpen 
tisztában kell lenni, hogy mindenkinek a saját fele-
lőssége, hogy az abban szereplő adatokat ellen-
őrizze. ◙

Kovács Andrea
okl. adószakértő


