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Jelen összefoglalónkban azokat a foglalkoztatási lehetőségeket vesszük sorra, melyek alternatívaként 

szolgálnak a szünidei foglalkoztatás kapcsán. Az egyes foglalkoztatási formák, különböző adó- és 

járulékfizetési kötelezettséggel járnak mind munkáltatói, mind munkavállalói oldalon és a jogviszonyok 
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Rövidítés Jogszabály megnevezése 

Mt. a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

Szja. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény  

Tbj. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 

Art.  az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény  

Eat.  egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló  2011. 

évi CLVI. törvény 

Szk. tv.  a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 

Ptk. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

Nftv. 

 

nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV törvény 

Efo.tv.  

 

az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény  

Szöv.tv.  a szövetkezetekről  szóló, 2006. évi X. törvény 

Szakképzési tv. 

  

a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. 

évi CLV. törvény 

199/2015. (VII. 

23.) Korm. rend.  

  

az iskolaszövetkezetek számára fizetendő minimális szolgáltatási díjról szóló 

199/2015. (VII. 23.) Kormány rendelet 

430/2016. (XII.15.) 

Korm. rend.  

 

a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 

megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Kormány  rendelet 

 

230/2012. (VIII. 

28.) Korm. rend. 

a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai 

gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.)  

Hivatkozott jogszabályok 

 



Jognyilatkozat 
Munkaszerződés, amit a munkavállaló és a munkáltató írásban köt meg. 

[Mt. 42- 46. §] 

Létesítés feltétele 

Munkaviszonyban foglalkoztatható az, aki, tizenhatodik életévét betöltötte, vagy 

iskola szünet alatt a tizenötödik életévét betöltött nappali rendszerű képzés 

keretében tanulmányokat folytató tanuló. 

[Mt. 34. § (2) bek.] 

 

A fiatal munkavállaló (18. életévét be nem töltött) foglalkoztatásához szülői engedély 

szükséges. 

[Mt. 21.§ (4.) bek.]. 

Bejelentési 

kötelezettség 

A munkaviszony a Tbj. 5. § a) pontja alapján biztosítási jogviszony, ezáltal az Art. 16. 

§. (4) a) pontja alapján bejelentési kötelezettsége van a munkáltatónak. 

Fizetendő 

bérminimum 

Munkaszerződés esetében a kötelező alapbérként legalább a kötelező legkisebb 

munkabért kell meghatározni. [Mt. 136. §] 

  

A kötelező legkisebb alapbér 2017. 01. 01. –től: 

havi bér: 127.500 Ft 

heti bér: 29.310 Ft 

napi bér: 5.870 Ft 

óra bér: 733 Ft 

[430/2016. (XII. 15.) Kormányrendelet] 

Munkáltatói  

közteher 

A munkáltatót 22 % szociális hozzájárulási adó és 1,5 % szakképzési hozzájárulás 

fizetési kötelezettség terheli. 

[Eat. 455. § (1) bek., Szakképzési tv. 4. § (1)-(2) bek.] 

Igénybe vehető 

adókedvezmény 

Pályakezdők esetén (maximum 180 nap biztosítási jogviszonnyal rendelkezők) a 

foglalkoztatás első két évében nem terheli a munkáltatót a 22% szociális hozzájárulási 

adó + 1,5 % szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség, bruttó 100eFt összegű 

munkabér erejéig. 

  

25 év alatti munkavállaló esetén a 1,5% szakképzési hozzájárulást meg kell fizetnie a 

munkáltatónak, ugyanakkor 22 % szociális hozzájárulási adó helyett 11 % adófizetési 

kötelezettség terheli, bruttó 100eFt összegű munkabér erejéig. 

[Eat. tv. 462/B § (2)bek.] 

Munkavállalói adó- és 

járulékfizetési 

kötelezettség 

A munkavállaló köteles fizetni 15 % személyi jövedelemadó előleget, 4% 

természetbeni egészségbiztosítási járulékot, 3% pénzbeli egészségbiztosítási 

járulékot, 1,5% munkaerő-piaci járulékot, valamint 10 % nyugdíjjárulékot.  

[Szja 8. §., Tbj. 19. § (2)-(3) bek.] 

Figyelem! 

A bejelentési kötelezettséget a biztosítás kezdetére vonatkozóan a biztosítási 

jogviszony első napját megelőzően, de legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján 

a foglalkoztatás megkezdése előtt teljesítenie kell a munkáltatónak! fArt. 16.§ (4) 

bek.] 

Klasszikus munkaviszony 

 



Jognyilatkozat 

A jogviszony a munkáltató bejelentési kötelezettségének teljesítésével keletkezik. 

[Mt. 202. §, Efo. tv. 3.§ (1) bek.] 

 

Írásos munkaszerződés nem kötelező, ha a felek az Efo.tv. melléklete szerinti 

blanketta munkaszerződés megkötik, nem kell munkaidő-nyilvántartást vezetni. 

[Mt. 202. § (2) bek., Efo. tv. 3.§ (1) bek., Mt. 203. § (4) bek.] 

 

Létesítés feltétele 

Egy naptári napon az egyszerűsített munkaszerződéssel foglalkoztatottak száma nem 

haladhatja meg  

  

a) a főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetén az egy főt,  

b) egy főtől öt főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a két főt,  

c) hattól húsz főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a négy főt,  

d) húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám húsz 

százalékát.  

[Efo.tv., 1.§ (2) bek.] 

  

Az Efo. tv. 2. § 3. pontja szerint alkalmi munkának minősül, az  

  

a) összesen legfeljebb 5 egymást követő naptári napig, és 

b) egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb 15 naptári napig, és 

c) egy naptári éven belül összesen legfeljebb 90 naptári napig 

létesített, határozott időre szóló munkaviszony. 

Bejelentési 

kötelezettség 

A munkáltatót bejelentési kötelezettség terheli, melyet a munkavégzés megkezdése 

előtt elektronikus úton, vagy országos telefonos ügyfélszolgálaton keresztül teheti 

meg. A munkaviszony a munkáltató bejelentési kötelezettségének teljesítésével 

keletkezik. 

[Efo. tv. 11.§, Efo. tv. 3.§ (1) bek. ] 

Díjazás 

Egyszerűsített foglalkoztatás esetében a kötelező alapbérként legalább a kötelező 

legkisebb munkabér 85%-át, garantált bérminimum esetén 87%-át kell meghatározni.  

2017. évi minimum órabérek: 

 minimálbér esetén: 623 Ft 

 garantált bérminimum esetén: 806 Ft 

[Efo. tv. 4. § (1a) pont] 

Munkáltatói 

közteher 

A munkáltató által fizetendő közteher mértéke a munkaviszony minden naptári 

napjára munkavállalónként 

 alkalmi munka esetén 1000 forint, 

 idénymunka esetén 500 Ft  

függetlenül a ténylegesen kifizetett munkabér összegétől. 

[Efo. tv. 8. § (2)] 

Munkavállalói adó- 

és járulékfizetési 

kötelezettség 

Járulékfizetési kötelezettség nem terheli a munkavállalót. 

[Efo. tv. 8. § (3)] 

  

Amennyiben az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétel meghaladja az e 

foglalkoztatás naptári napjai száma és az adóév első napján hatályos kötelező 

legkisebb munkabér napibérként meghatározott összegének szorzatát, vagyis a 

mentesített keretösszeget, úgy adóköteles jövedelem keletkezik, amely után 15% 

személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség keletkezik. 

[Efo. tv. 9. §] 

Egyszerűsített foglalkoztatás 

 



Jognyilatkozat 

Írásos tagsági megállapodás. Sajátos jogviszony, amelynek keretében az 

iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja teljesíti személyes 

közreműködését, és amelyre a Ptk. megbízásra vonatkozó, valamint az Mt. 

meghatározott szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

[Szöv.tv. 10/B. § (2) bek.] 

Létesítés feltétele 

A személyes közreműködés külső szolgáltatás keretében történő teljesítése 

megkezdésének feltétele, hogy az iskolaszövetkezet és a tag írásban megállapodjanak 

a) a szolgáltatás fogadójának személyében, 

b) a teljesítendő konkrét feladatban, 

c) a tag díjának és a díjhoz kapcsolódó egyéb juttatások összegében és az összeg 

kifizetésének időpontjában, 

d) a feladat teljesítésének helyében, valamint 

e) a feladat teljesítésének időtartamában. 

[Szöv.tv. 10/B. § (8) bek.] 

Bejelentési 

kötelezettség 

A szolgáltatás fogadójának nincs bejelentési kötelezettsége. 

Díjazás 

Az iskolaszövetkezet számára fizetendő minimális szolgáltatási óradíj összege 

megegyezik a minimálbér 1,178-szeres összegével, ami 2017-ben minimálbér esetén  

863 Ft, garantált bérminimum esetén 1091 Ft. 

[199/2015. (VII. 23.) Korm. rend.] 

  

A külső szolgáltatás fogadójánál történő feladatteljesítés tartamára járó, az egyes 

feladatokhoz kapcsolódó díj nem lehet alacsonyabb, mint a minimálbér/garantált 

bérminimum. 

[Szöv.tv. 10/B. § (6) bek. ] 

Szolgáltatás 

fogadójának 

közterhe 

A szolgáltatás fogadójánál  nem merül fel adó fizetési kötelezettség.  

Iskolaszövetkezeti 

tag adó- és 

járulékfizetési 

kötelezettsége 

A diák a Tbj. szabályai szerint nem minősül biztosítottnak, ugyanis az 

iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében, tanulmányokat folytató 

tanuló, hallgató tagja - 25. életévének betöltéséig a tanulói, hallgatói jogviszonya 

szünetelésének időtartama alatt sem. 

[Tbj. 5. § (1) b) pont] 

  

Az így szerzett jövedelem, nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek 

minősül, amely után az iskolaszövetkezet tagjának 15 % személyi jövedelemadó 

fizetési kötelezettsége áll fenn. 

Figyelem! 

Az iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja részére, ha a 

feladatteljesítés tartama a napi hat órát meghaladja, napi húsz, ha a napi kilenc órát 

meghaladja, további napi huszonöt perc munkaközi szünetet kell biztosítani. Az 

iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja részére, ha két egymást 

követő napon végzi feladatát, a napi munka befejezése és a következő napi munka 

megkezdése között legalább tizenegy óra pihenőidőt kell biztosítani. 

 [Szöv.tv. 10/B. § (4) bek.] 

Iskolaszövetkezeti foglalkoztatás 

 



Jognyilatkozat 
Megbízási szerződés, mely a megbízó és a megbízott között jön létre. 

[Ptk. 6:272. §] 

Bejelentési 

kötelezettség 

A jövedelem összegétől függ, amennyiben a tevékenységből származó, tárgyhavi 

járulékalapot képező jövedelem eléri a minimálbér 30%-át (38.250 Ft), illetőleg 

naptári napokra annak harmincad részét, úgy biztosítási jogviszony keletkezik, ebben 

az esetben bejelentési kötelezettsége van a munkáltatónak. 

[Tbj. 5. § (1) g) pont, Art. 16. §. (4) a) pontja] 

Díjazás 

A megbízási szerződés akár ingyenes is lehet, de a megbízó köteles a megbízott 

felmerülő költségeit megtéríteni. 

[Ptk. 6:280. §] 

Megbízó  közterhe 

A megbízónak 22 % szociális hozzájárulási adó és 1,5 % szakképzési hozzájárulást kell 

megfizetnie. 

[Eat. 455. § (1) bek.,Szakképzési tv. 4. § (1) (2) bek.] 

Megbízott adó- és 

járulékfizetési 

kötelezettsége 

A megbízottnak önálló tevékenységből származó bevétele keletkezik, mellyel 

szemben költségeket számolhat el a jövedelme megállapításához. Választása szerint 

élhet a 10%-os költséghányad figyelembevételével, illetve alkalmazhat számlakkal 

igazolt tételesen költségelszámolást. 

[Szja. 17.§ (3) bek.] 

 

A megbízottnak 15% személyi jövedelemadó előleg fizetési kötelezettsége keletkezik. 

[Szja. 47. § (2) aa) pont] 

 

Amennyiben nem keletkezik biztosítási jogviszony nincs járulékfizetési kötelezettség, 

azonban, ha a tevékenységből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelem 

eléri a minimálbér 30 %-át (38.250 Ft), illetőleg naptári napokra annak harmincad 

részét ezáltal biztosítási jogviszony keletkezik, úgy 10 % nyugdíjjárulék és 7 % 

egészségbiztosítási járulék megfizetésére lesz kötelezett a megbízott. 

 

[Tbj. 19. § (2)-(3) bek., Tbj. 25/A. § a) pont] 

Figyelem! 

Feltételekkel alkalmazható, amennyiben a jogviszony munkaviszonyt leplez, vagyis a 

munkaviszonyra jellemző ismérvek dominálnak a foglalkoztatás során, ezt az adó és a 

munkaügyi hatóság is jogosult munkaviszonnyá minősíteni. 

Megbízási jogviszony 

 



Jognyilatkozat 

Tanulószerződés, mely a tanuló és a tanuló gyakorlati képzését vállaló szervezet 

között írásban kerül megkötésre.  

[Szk. tv. 48. §] 

Létesítés feltétele 

  

Tanulószerződés a tanulóval – az Szk. Tv. 29. § (1b) bekezdésében foglalt kivétellel - 

az adott képzés első szakképzési évfolyamának kezdetétől kezdődő hatállyal, az 

Szk.tv. 2. § 24. pontja szerinti harmadik és további szakképesítésnek nem minősülő 

szakképesítésre történő felkészítés céljából folyó, költségvetési támogatásban 

részesíthető képzésre köthető. A szakképzési évfolyam kezdetén a keresztfélévben 

induló évfolyam kezdő időpontját is érteni kell. 

  

A gyakorlati képzés folytatására jogosult, a szakképzési hozzájárulásról és a képzés 

fejlesztésének támogatásáról szóló törvény 3. § d) pontjában meghatározott 

szervezetek közé nem tartozó szervezet által a tanulóval a 26. § (1) bekezdése 

szerinti gyakorlati képzésre kötött tanulószerződés hatálya a kilencedik évfolyam 

eredményes teljesítése tanévének utolsó napján szűnik meg. 

  

Tanulószerződés azzal a tanulóval köthető, aki a szakképesítésre jogszabályban előírt 

egészségügyi feltételeknek, pályaalkalmassági követelményeknek megfelel.  

[Szk. tv. 42. § (2)-(3) bek.] 

  

Bejelentési 

kötelezettség 

A tanuló gyakorlati képzését vállaló szervezet a tanulószerződés megkötésére 

vonatkozó szándékát a tanév megkezdése előtti május hó tizenötödik napjáig jelenti 

be a nyilvántartást vezető szervnek és a tanuló szakmai elméleti képzését ellátó 

szakképző iskolának.  

[Szk.tv. 47. § (1) bek.] 

Díjazás 

A foglalkoztató szervezet által kötelezően fizetendő pénzbeli juttatás havi 

mértékének legkisebb összege: 

  

Ha a gyakorlati képzési idő eléri a vizsgakövetelmény: 

  

a) a nyolcvan százalékát: minimálbér*0.15*1,3=24.863 Ft 

b) a hetven százalékát: minimálbér*0.15*1,2=22.950 Ft 

c) a hatvan százalékát: minimálbér*0.15*1,1=21.038 Ft 

d) az ötven százalékát: minimálbér*0.15= 19.125 Ft 

e) a negyven százalékát: minimálbér*0.15*0.9= 17.213 Ft 

f) a harminc százalékát: minimálbér*0.15*0.8= 15.300 Ft  

g) a húsz százalékát: minimálbér*0.15*0.7= 13.388 Ft 

[Szk.tv 63. § (2) bek.] 

  

A munkáltató csak banki átutalással vagy a fizetési számlára történő befizetéssel 

teljesítheti fizetési kötelezettségét. 

[Szk.tv. 63. § (7) bek.] 

Munkáltatói 

közteher 

A munkáltató köteles a 22 % szociális hozzájárulási adó megfizetésére, melynek 

alapja a tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díj. 

[Eat. tv. 455. § (1) c) pont] 

Tanulószerződés 

 



Munkavállalói adó- 

és járulékfizetési 

kötelezettség 

A tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díj járulékalapot képező 

jövedelemnek minősül, ezáltal a munkavállaló 7% egészségbiztosítási járulékot és 10% 

nyugdíjjárulékot köteles fizetni. 

[Tbj. 4. § k) 1., Tbj 25/A. § a)pont] 

  

Adómentes bevételnek minősül a szakképző iskolai tanulónak, a felsőfokú 

szakképzésben, felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatónak tanulószerződés, 

hallgatói munkaszerződés alapján és a szakképzésben tanulószerződés nélkül részt 

vevő tanulónak a szorgalmi idő befejezését követő összefüggő szakmai gyakorlat 

időtartamára külön jogszabály szerint kötelezően kifizetett díjazás, továbbá a 

tanulószerződéses tanulót jogszabály alapján megillető kiegészítő pénzbeli juttatás, 

továbbá a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 

törvény vagy a szakképzésről szóló törvény alapján a szakképző iskolai tanulónak 

nyújtott ösztöndíj. 

[Szja. 1. sz. melléklet 4.11.] 

Figyelem! 

A tanulószerződés, a tanulószerződés módosítása az ellenjegyzéssel válik érvényessé, 

és a tanulószerződésben, a tanulószerződés módosításában megjelölt naptól hatályos. 

[Szk. tv. 47. § (3) bek.] 



Jognyilatkozat 

Együttműködési megállapodás, melyet a szakképző iskola és a foglalkoztató írásban 

köt meg, mely kapcsán a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezései az 

irányadóak.  A gazdasági kamara ellenjegyzésével válik érvényessé. 

[Szk. tv. 56. § (1)-(2) bek.] 

Létesítés feltétele 

Együttműködési megállapodás akkor köthető, ha 

  

a) a szakmai és vizsgakövetelményben a gyakorlati képzésre előírt képzési idő 

negyven százaléknál kevesebb,  

b) a gyakorlati képzés szervezője a szakképző iskola, és a gyakorlati képzést folytató 

szervezet csak a szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlatot szervezi 

meg,  

c) a gyakorlati képzést szervező szakképző iskola csak részben rendelkezik a 

gyakorlati képzés feltételeivel, ezért - a művészeti szakképesítések kivételével - a 

tanuló kiegészítő gyakorlati képzésére a gyakorlati képzést szervező szervezetnél 

kerül sor a szakmai és vizsgakövetelmény alapján a szakképzési kerettantervben a 

gyakorlati képzésre előírt képzési idő legfeljebb negyven százalékában, 

d) a tanuló gyakorlati képzésére költségvetési szervnél kerül sor, vagy 

e) a tanuló gyakorlati képzésére tanulószerződés nem köthető. 

  

[Szk. tv. 56. § (1) bek.] 

Bejelentési 

kötelezettség 

  

A megkötött együttműködési megállapodást a gyakorlati képzést szervező szervezet 

öt munkanapon belül megküldi a székhelye, vagy a gyakorlati képzési célt szolgáló 

telephelye szerint illetékes gazdasági kamarának ellenjegyzés céljából. 

[Szk. tv. 56. § (2) bek.] 

Díjazás 

Évközi gyakorlat esetében díjazás nem jár a tanulónak, azonban a szorgalmi időszakon 

kívüli összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára fizetett tanulói pénzbeli juttatás 

összege nem lehet kevesebb a minimálbér 15%-ának 1,3-szeresénél, vagyis legalább 

24.863 Ft. A juttatás valamennyi megkezdett hét után jár, heti összege a havi összeg 

egynegyed része. 

[Szk. tv. 65. § (1)-(2) bek.] 

Gyakorlati képzést 

szervező közterhe 

A kötelezően fizetett díjazás nem eredményez  adófizetési kötelezettséget, ezáltal 

nincs szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség. 

[Eat. tv.  455. § ] 

Tanuló adó- és 

járulékfizetési 

kötelezettsége 

Biztosítási jogviszony a foglalkoztatásra tekintettel nem keletkezik, ezáltal 

járulékfizetési kötelezettség nem áll fenn. 

[Tbj. 5§ , Tbj. 19. § (2)-(3) bek. ] 

  

Adómentes bevételnek minősül a szakképzésben tanulószerződés nélkül részt vevő 

tanulónak a szorgalmi idő befejezését követő összefüggő szakmai gyakorlat 

időtartamára külön jogszabály szerint kötelezően kifizetett díjazás. 

[Szja. 1. sz. melléklet 4.11.] 

Figyelem! 

Az együttműködési megállapodás és annak módosítása a területileg illetékes 

gazdasági kamara ellenjegyzésével válik érvényessé. 

[Szk. tv. 56. § (2) bek.] 

Együttműködési megállapodás 

 



Jognyilatkozat 
Hallgatói munkaszerződés, mely a hallgató és a munkáltató írásban köt meg. 

[Nftv. 44. § (1) bek.] 

Létesítés feltétele 

A duális képzés képzési ideje alatt külső gyakorlóhelyen, a képzési program 

keretében, illetve a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy 

gyakorlati képzés során az intézményben, az intézmény által alapított gazdálkodó 

szervezetben vagy külső gyakorlóhelyen, a képzési programhoz közvetlenül nem 

kapcsolódóan a felsőoktatási intézményben vagy a felsőoktatási intézmény által 

létrehozott gazdálkodó szervezetben végezhet munkát. 

[Nftv. 44. § (1) bek.] 

Bejelentési 

kötelezettség 

Nem terjed ki a biztosítás az Nftv. 44. § (1) bekezdése szerinti a hallgatói 

munkaszerződés alapján létrejött jogviszonyra, ezáltal nincs bejelentési 

kötelezettség. 

[Tbj. 11. § (2) b) pont] 

Díjazás 

A hallgatót  a hat hét időtartamot elérő egybefüggő gyakorlat, valamint a duális 

képzés képzési ideje alatt díjazás illeti, amelynek mértéke hetente a minimálbér 15 

%-a. 

29.310 Ftx15%= 4397 Ft/hét 

[Nftv. 44. § (3) a) pont] 

Munkáltatói 

közteher 

Nem eredményez adófizetési kötelezettséget a duális képzés képzési ideje alatt külső 

gyakorlóhelyen, a képzési program keretében, illetve a képzés részeként 

megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés során az intézményben, az 

intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben vagy külső gyakorlóhelyen történő 

munkavégzésre hallgatói munkaszerződés alapján létrejött jogviszony 

[Eat. tv.  455. § (3) d) pont] 

Munkavállalói adó- 

és járulékfizetési 

kötelezettség 

Nem terjed ki a biztosítás az Nftv. 44. § (1) bekezdése szerinti a hallgatói 

munkaszerződés alapján létrejött jogviszonyra. 

[Tbj. 11. § (2) b) pont] 

  

A szorgalmi idő befejezését követő összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára külön 

jogszabály szerint, hallgatói szerződés alapján kötelezően kifizetett díjazás 

adómentes bevételnek minősül. 

[Szja. 1. sz. melléklet 4.11.] 

Figyelem! 

A hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző hallgató foglalkoztatása során 

a) éjszakai munka, valamint rendkívüli munkaidő nem rendelhető el, 

b) a hallgató napi munkaideje nem haladhatja meg a nyolc órát, munkaidőkeret 

alkalmazása esetén legfeljebb egy heti munkaidőkeretet lehet elrendelni, 

c) a hallgató számára legalább tizenkét óra tartalmú napi pihenőidőt kell biztosítani, 

d) próbaidő nem köthető ki, 

e) a munka törvénykönyve 105. § (2) bekezdésében és 106. § (3) bekezdésében 

foglaltak nem alkalmazhatók. 

[230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 17. § (3) bek.] 

Hallgatói munkaszerződés 
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