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Első ránézésre nem sok minden változott az egyetem mel-
lett dolgozó fiataloknál az elmúlt években. A magyar főisko-
lások és egyetemisták 58 százaléka dolgozik a tanulmányai 
mellett, és ez szinte pontosan ugyanaz az arány, amelyet jó 
fél évtizede mértek. Egy valami azonban változott: az összes 
hallgató száma. Amíg 2007-ben 470 ezren tanultak a felső-
oktatásban, tavaly már kevesebb mint 300 ezren. Ez pedig 
a diákmunka helyzetén is meglátszik, mert több mint 100 
ezerrel csökkent a tanulás mellett dolgozó fiatalok száma. 
Ez a hiány pedig a 2017-es nyári munka szezonban volt fájó 
azon munkáltatóknak, amelyek jellemzően a vakáció idejére 
jövedelmet kereső fiatalokra számítanak. Emellett örömteli 
hír a mai egyetemistáknak, hogy a létszámuk csökkenése 
miatt ma könnyebb munkát találniuk, mint 5-8 évvel ezelőtt.
Ez elvileg azt jelenti, hogy akinek fontos, hogy diákokat fog-
lalkoztasson, az mélyebben hajlandó a zsebébe nyúlni, és 
jobb bérekkel csábítani a nehezen megszerezhető ifjúsági 
munkaerőt. És ez részben így is van: az elmúlt években, ha 
nem is radikálisan, de nőtt a diákmunkával megkereshető 
összeg. Ennek persze oka a minimálbér emelkedése is, hi-
szen annál kevesebbet még diákmunkáért sem fizethet a 
munkaadó, de hogy lássuk, nem a minimálbéres részmun-
kaidős állások várják a fiatalokat: a minimálbér jelenleg 
bruttó 127 ezer 500 forint, ami nettó 84 788 forintot jelent. 
Ez pedig órabérre vetítve 733 forint bruttó, vagy 490 forint 
nettó jövedelmet ér. Ehhez képest érdemes megnézni az 

egyetemisták által jellemzően elvállalt állásokban kereshető 
800-1300 forintos bruttó órabéreket. 
Ha ezt tekintjük átlagnak, és tudjuk, hogy a statisztika sze-
rint egy egyetemista nagyjából 24 órát dolgozik egy héten 
– 2016-ban ennyit dolgozott –, kiszámítható, hogy munka-
körtől függően havonta akár 75-120 ezer forintot is keres-
het, vagyis nettó 50-80 ezer forintot. Persze ez nagyban függ 
a saját teljesítőképességtől, felkészültségtől, na meg attól, 
hogy a munkáltatónak mennyi munkavégzésre van szüksé-
ge. Szélsőséges példaként több helyen olvasható, hogy egy 
egyetemista, ha megfelelően képzett bizonyos programnyel-
vekben, akár a fenti összegek többszörösét is megkeresheti. 
A külsős junior programozót azonban ne tekintsük tipikus 
diákmunkának. 

ADÓZNI IS MEG KELL TANULNI! 

Az, hogy mennyit is adózunk a jellemzően bruttóban meg-
hirdetett jövedelemből, nem egyszerű kérdés, mert az adó 
mértéke függ a munka és a foglalkoztatás típusától is. Ha 
valaki kifejezetten a diákmunka formájában, nappali tago-
zatos intézmény hallgatójaként szerez állást, előnyben lesz 
annyival, hogy járulékokat nem vonnak tőle. Míg a hazavi-
hető forintok szempontjából ez előny, jó tudni, hogy az ilyen 
munkaviszonnyal biztosítotti jogviszony sem jár. Az egész-
ségügyi jogosultság persze meglesz, hiszen azt hallgatóként 
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Diákmunkásból kevesebb, munkából viszont 
ugyanannyi van, mint néhány éve. Vagyis ma köny-
nyebb jól fizető részmunkaidős állást találni egyete-

mistaként, ráadásul többet is lehet keresni, 
mint korábban. Mutatjuk, hogyan!
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amúgy is biztosítja az állam. Amit biztosan fizetni kell vi-
szont az a 15 százalékos személyi jövedelemadó. Ennek 
előlegét a munkáltató vagy kifizető elvileg levonja a bruttó 
bérből, azonban ha pénzért munkát végzünk, egyetemista-
ként sem szabad elfelejteni a következő évben adóbevallást 
készíteni.
Minden más esetben a 15 százalékos SZJA-ra rakódik a 8,5 
százalékos egészségbiztosítási járulék és munkaerő-piaci 
járulék, na és a 10 százaléknyi nyugdíjjárulék. Ezek a járu-
lékok egy esetben kerülhetők el. Ha a munkavégzés meny-
nyisége miatt a 30 nap alatt megszerzett jövedelem nem éri 
el a minimálbér 30 százalékát. Ez most bruttó 38250 forint. 
Ha ez alatt van a havi bér, nincs járulékfizetés, csak a 15 szá-
zalékos SZJA. 
Ezen kívül létezik még az úgynevezett egyszerűsített fog-
lalkoztatás, főként mezőgazdasági és turisztikai idénymun-
kák esetében. Ha így vállalnánk munkát – főként nyáron – 
szintén nincs járulék, csak napi fix 500 forint adó, amit a 
munkáltató fizet. Hasonlóan adózunk akkor is, ha alkalmi 
munkát vállalunk, vagyis a munkavégzés 5 egymást követő 
napot nem halad meg, és egy naptári hónapban az összes 
munkavégzés legfeljebb 15 nap. A naponta munkával töltött 
órák számától függetlenül a munkáltatót terhelő adó össze-
ge naponta 1000 forint, és ismét csak nincs járulékfizetés.
 

DE MENNYIT LEHET VALÓJÁBAN 
KERESNI? 

Bár viszonylag széles skálán mozognak a diákmunkával meg-
kereshető összegek, a bruttó 733 forintos minimálórabérnél 
azonban jellemzően mindenütt többet fizetnek a diák-
munka szövetkezetek és az egyedileg megtalált munkálta-
tók. Jellemző tendencia, hogy ha az egyetemi szakiránynak 
megfelelő munkakört sikerül részmunkaidőben betöltenie 
valakinek, ez az összeg jóval magasabb is lehet. A 800 és 
1000 forint közötti órabér azonban teljesen általánosnak te-
kinthető. Ha olyan munkát találunk, amely hétvégén jelent 

elfoglaltságot, jó eséllyel 50 százalékos pótlékkal is számol-
hatunk a ledolgozott órák után, ez ugyanis ugyanúgy megil-
leti a diákmunkást, mint a teljes állású munkavállalókat.
Az igazán jól fizető munkák esetében – marketing asszisz-
tensként, pénzügyi asszisztensként – nem ritka az 1200-
1500 forintos órabér sem, ide azonban már szaktudást vár-
nak el a munkáltatók, és a biztos középfokú nyelvtudás is 
követelmény lehet. Persze bolti kisegítőként, pénztárosként, 
raktárosként vagy gyorséttermi állásoknál ne számítsunk 
kiemelkedő összegekre. Ahogy call centeresként, hostess-
ként sem a legmagasabb diákmunkás fizetésekben érdemes 
gondolkozni. 
Az elmúlt években folyamatos téma volt a hírekben a nagy 
kereskedelmi láncok munkaerőhiánya, és ezzel párhuzamo-
san a fizetések növekedése. Ez pedig meglátszik az egyete-
mista részmunkaidősöknek adott órabéreken is. A Tesco 
például néhány hónapja 850-1549 forint között hirdetett 
árufeltöltő és raktáros munkakörökben, amelyre éjszakai és 
hétvégi pótlék is járt. De a Lidl – attól függően, hogy melyik 
földrajzi régióban keresett munkaerőt – 733 és 1530 forint 
között keresett diákmunkásokat, vagyis akár kétszeres kü-
lönbség is előfordulhatott egy miskolci és egy budapesti di-
ákmunkás órabére között. A Spar a nyári időszakban 800 és 
1200 forintos órabér között hirdetett állásokat 18 év feletti 
diákoknak. Ehhez képest a nyilvánosan elérhető informá-
ciók szerint az Auchan csupán a minimálbér alapján járó 
órabért fizette néhány hónapja.
Ha az élelmiszerbolti munka nem kielégítő, a szemeszter 
elején úgy tűnik, meglehetősen sokféle munka érhető el a 
különböző diákmunkákat hirdető oldalakon. Keresnek har-
mad-negyedéves villamosmérnököt gyakornoki pozícióba, 
ahogy gyorséttermi eladót, reptéri koordinátort, irodai ta-
karítót, csomagoló és raktári munkást is. Érdemes végigbúj-
ni több hirdetést is, mert a fent már jelzett nagy szórás miatt 
az órabérek is elég sokfélék: várostól függően 800 és 1200 
forint között változnak.


