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Tisztelt Munkáltatók! 

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként 

eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási 

hivatalok megvalósításával „Nyári diákmunka 2021.” elnevezéssel munkaerőpiaci programot indítunk.  

A 2020. évben megvalósultaknak megfelelően a mezőgazdaság, valamint a turizmus és vendéglátás 

területén lehetőséget biztosítunk a program keretében diákok 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.  

 

Ennek megfelelően 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 program keretében legfeljebb 2 hónap időtartamra, 2021. július 1. és 2021. augusztus 31. közötti 

időszakra igényelhető a támogatás a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói 

jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok foglalkoztatásához.  

A foglalkoztatásnak a vendéglátás, turizmus vagy a mezőgazdaság területén kell megvalósulnia, a 

betöltött munkakörnek ehhez kell igazodnia.  

 

A támogatás igénylésének első lépéseként a tervezett foglalkoztatás kezdetét megelőzően a járási 

hivatal foglalkoztatási osztályán munkaerőigényt, illetve kérelmet kell benyújtaniuk.  

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek csak elektronikus úton igényelhetik a 

támogatást. Elektronikus ügyintézésre kötelezettek, illetve nem kötelezettek, de elektronikus ügyintézési 

formát választók esetében a nyomtatványokat elektronikus aláírással, időbélyegzővel ellátva kell 

beküldeniük. 

Az elektronikus ügyintézésre és kapcsolattartásra nem kötelezett ügyfelek is élhetnek az elektronikus 

ügyintézés lehetőségével. 
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A támogatás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák szolgáltatást kérőként a lakó-, vagy tartózkodási 

helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba vetesse magát.  

Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai 

tanulmányok befejezése miatti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell - szintén a 

munkaviszony kezdete előtt - a járási hivatal foglalkoztatási osztályát felkeresnie annak érdekében, hogy 

a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen. 

 

A támogatás kizárólag a járási hivatal foglalkoztatási osztálya által a munkaerőigényre közvetített diák 

foglalkoztatásához nyújtható, vissza nem térítendő formában, amely a tárgyhót követően benyújtott 

elszámolási dokumentumok alapján utólag kerül kifizetésre. 

 

A Békés Megyei Kormányhivatal járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak elérhetőségei a 

www.bekesijarasok.hu weboldalon találhatóak. 

 

 

Békés Megyei Kormányhivatal 

 

 

http://www.bekesijarasok.hu/
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