
Diákmunkát 
vállalnál? 
Segítünk!
A következő nézány oldalon végig vezetünk  a 
fizetéshez vezető úton. Nem bonyolult, de jó 
ha képbe kerülsz.



Mit szeretnél elérni?
Kezdjük azzal, hogy bármin gondolkozol az életben, 
érdemes előbb kitűzni a saját céljaidat. Az élet 
döntésekből áll, és ha van egy kitűzött cél a szemed 
előtt, nem fogsz össze-vissza rohangálni a pályán. 


“Boldogságot pénzért nem 
vehetsz, de fagyit igen, és 
az lényegében már 
boldogság.”

? ? ? ? ?ruhabicikli gamer cucc fesztivál belépő bitcoin



Munkára érettség
A diákmunkához jellemzően 
nagyon egyszerű dolgok kellenek. 
Legyen türelmed a végigülni több 
órát, ha elvállalsz egy munkát, 
akkor jelenj is meg időben. 
Hasznos a jó kommunikációs 
készség, hogy kritkát és 
szívességet is meg tudj fogalmazni.

Íme néhány hasznos tulajdonság, 
te mit tudsz ezekből?

Bármilyen idegennyelven tudok köszönni.

A padfirkáimból kiállítást szervezhetnék.

Bármennyit tudok dekázni egy naranccsal.

Tűröm a kritikát, de felveszem a kesztyűt, ha kell.

A legunalmasabb órákon is képes vagyok figyelni.

A lehetetlen szó nincs a szótáramban.

Szinte bárkivel könnyen megtalálom a közös hangot.

Percenként letolok egy mekis hambit.

Hétvégén tudok akár délig is aludni.

A kőzetlemezek szakértője vagyok.



Mennyit lehet keresni?
Az attól függ mennyit dolgozol és 
milyen munkát vállalsz. Ha jól 
beszélsz angolul, akár bruttó 
2000 Ft-os órabért is 
megkereshetsz.

Mi az a Bruttó? A bruttó bér az 
amiből még lejön az adó. Személyi 
jövedelem adó, és még egy csomó 
járulék. Így amit kézhez kapsz az az 
adózott nettó bér.

Ha csak hétvégén dolgozol 8+8, azaz 16 
órát. Az egy hónapban 64 munkaóra.

64 munkaóra x 2000 Ft = 
Bruttó 128.000 Ft

Nettó: 
85.120 Ft

adózás



Hol találsz diákmunkát?

Számos cégnek van szüksége szorgos kezekre, de nem  
mindig ragaszkodnak ahhoz, hogy hosszútávon is  
elkötelezd magad náluk.



A vállalatok ezekkel a munkalehetőséggekkel megkeresik az 
iskolaszövetkezeteket, akikkel az adott munkák elvégzésének leszervezésére 
szerződnek. Ez azért fontos, mert diákmunkásként így az iskolaszövetkezettel, 
és nem a céggel leszel munkaviszonyban.



A         oldalán több iskolaszövetkezet ajánlatait is böngészheted.profession.hu



Miért jó az iskolaszövetkezet?
Ha diákmunkásnak állsz, az iskolaszövetkezet lesz a munkaadód, 
akik nem vesznek le a munkabéredből, ezért akitől a 
munkavégzés helyén a feladatot kapod ezért nem mondhatja 
neked azt, hogy túlórázz vagy vállalj extra munkát, hiszen ő nem 
a főnököd.



Az iskolaszövetkezet védelmet nyújt neked: figyel arra,  
hogy a pénzed biztosan megkapd, és a jogaiddal senki ne 
élhessen vissza.



Melyik munkát válaszd?
Ha találtál szimpatikus diákmunkát a profession.hu-n, jelentkezés előtt ezeket 
a kérdéseket mindenképp tedd fel magadnak

  - Tanulás mellett is lehet munkát vállalni, de neked most az iskola az első, 
tehát mindenképp konzultálj szüleiddel, tanáraiddal

 - Ha pont vége lesz a nyárnak, és nem lesz 
meg a biciklire szánt pénz, az nem túl jó hír, igaz

  - Így már a munka az utazással 
együtt gyakorlatilag 8 órát vesz el az életedből.

  - Tekintsd ezt a munkát hasznos 
tapasztaltszerzésnek, aminek nagy hasznát veheted majd a jövő karriered során

  - A kollégáidat sajnos nem 
válogathatod meg, így fontos, hogy te pozitívan állj a dolgokhoz, mert így a munkaórák is 
gyorsabban elröppennek.

Az idődbe belefér?

A várható fizetésed elég lesz a céljaid eléréséhez? 

Megéri egy napi 4 órás munkáért további 2-2 órát ingáznod?

Szerzel belőle valami használható tapasztalatot is?

Képes vagy bármilyen csapatban megtalálni a helyed?



A jelentkezés beküldése

Az állásokra általában egy önéletrajz (CV) beküldésével jelentkezhetsz.

Figyelj arra, hogy…

… se az emailedben, se a CV-dben ne legyen helyesírási hiba. Ez egyszerűen 
ciki.

… ellenőrízd, hogy a közösségi médiás profiljaidból mit láthat  
egy leendő munkáltató, ha ránéz az oldalaidra.

… mivel jelentős munkatapasztalod nincs, ezért olyan  
iskolai eredményekről vagy szabadidős tevékenységről írj,  
ami szimpatikussá tehet téged. A nyelvismeret és  
az informatikai tudás szinte mindenhol plusz pont!

Használd CV 

gener átorunkat!

https://www.profession.hu/oneletrajzkeszito/
https://www.profession.hu/oneletrajzkeszito/


Légy penge az interjún!
Nem minden diákmunkánál van interjú, de ha van, akkor a siker érdekében ez a 
néhány trükk legyen a tarsolyodban:

- Nézz utána cégnek a neten, pörgesd végig a közösségi médiás oldalaikat, és kerülj képbe azzal, hogy 
mostanában mivel foglalkoznak.

- Előre írj össze magadnak 4-5 kérdést a munkával kapcsolatban. Az értelmes kérdésekkel nem csak 
szimpatikusabb leszel, de éreztetheted, hogy téged valóban érdekel a munka.

- A kapott kérdésekre adott válaszaidban törekedj az egyedi válaszokra, kerüld a kliséket és ezerszer elsütött 
panelmondatokat.




Ilyen kérdések jöhetnek fel egy interjún

Mi motivál, 
miért akarod ezt 
a munkát? 

Hol képzeled el 
magad 5 év 
múlva?

Csapatban vagy 
önállóan szeretsz 
dolgozni?

Meg tudsz győzni 
egy mondatban, 
hogy miért téged 
válasszunk?



Mit nem kérhet tőled a cég ahol dolgozol?

18 alatti diákmunkásoknak egészen mások a jogaik, jó ha tisztában 
vagy azzal mi vonatkozik rád!

1. Tilos az éjszakai munka (22 és 06 óra közötti munkavégzés).

2. Tilos a túlóra.

3. A napi munkaidő legfeljebb 8 óra lehet.

4. A 4,5 órát meghaladó beosztás szerinti napi munkaidő esetén legalább 30 perc, 6 órát 
meghaladó beosztás szerinti napi munkaidő esetén, legalább 45 perc munkaközi szünetet 
kell biztosítani.

5. A napi munka befejezése és a másnapi munka megkezdése között legalább 12 óra 
tartamú napi pihenőidőt kell biztosítani.

6. Legfeljebb egy heti munkaidőkeretet lehet elrendelni.

7. Egyenlőtlen munkaidő-beosztás nem alkalmazható.

8. Továbbra is kérni kell a törvényes képviselő hozzájárulását a tagsági jogviszony 
létesítéshez. 15. életévtől dolgozhat egy diák és csak tanítási szünetekben.
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Mikor jön a fizetés?

A fizetés minden hónap azonos napján 
érkezik az iskolaszövetkezeteknél. De 
hogy melyik ez a nap, az minden 
szövetkezetnél eltér, és lehet eltérés, 
ha ez a nap hétvégére vagy ünnepnapra 
esik.



Meddig tart a munka?

A munka végét mindig neked kell előre 
megbeszélni az iskolaszövetkezettel, így 
akkor végezhetsz amikor te szeretnéd.

Mennél már haza? :D



Gratulálunk!

+150XP, és egy rakás pénz!

Az anyag összeállításában az                                                        segített.


