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Tájékoztató 
a „Nyári diákmunka” programban résztvevő diákok részére 

 
 

Részt vehetsz a „Nyári diákmunka” programban, ha: 
 elmúltál 16 éves, de nem vagy 25 évnél idősebb; 

 rendelkezel bejelentett miskolci állandó lakcímmel/tartózkodási címmel, melyet 

lakcímkártyáddal igazolni tudsz; 

 rendelkezel érvényes diákigazolvánnyal vagy igazolni tudod nappali tagozatos egyetemi 

hallgatói jogviszonyodat; 

 személyesen regisztrálsz. 

 

A felvétel előtti tennivalóid: 
 

1.  
 
Helyszíne:  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, Foglalkoztatási, Munkaügyi 

és Munkavédelmi Főosztály, 3526 Miskolc, Zombori utca 2. 

Kizárólag személyesen tudsz regisztrálni, melyhez sorszámot kell igényelned. A sorszámot 

kérheted e-mail-ben a foglalkoztatas.miskolc@borsod.gov.hu e-mail címen vagy 

ügyfélfogadási időben a helyszínen.  

Az ügyfélfogadási időről itt tájékozódhatsz: 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen/szervezet/jarasi-

hivatalok/miskolci-jarasi-hivatal  

 

A regisztrációra feltétlenül vidd magaddal: 

 a személyi igazolványodat 

 a lakcímkártyádat 

 az adószámodat 

 az érvényes diákigazolványodat vagy a nappali tagozati hallgatói jogviszonyról szóló 

iskolalátogatási igazolást. 

 
2. ÜZEMORVOSI VIZSGÁLAT                                            

 
 
Az üzemorvosi vizsgálat helyszínéről és időpontjáról mindenkit telefonon értesítünk. 
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A vizsgálatra vidd magaddal: 

 a háziorvosi igazolást (a fertőző betegségek hiányáról) 

 az igazolást az érvényes tüdőszűrő vizsgálatról 

 
3. MUNKASZERZŐDÉS ALÁÍRÁSA 

 

 
 

A munkaszerződések aláírásának időpontjáról és helyszínéről mindenkit értesítünk.  

Ha még nem vagy 18 éves, kérjük, hogy szüleiddel (törvényes képviselőddel) együtt érkezz 

a megbeszélt időpontra.  

 

A munkaszerződés aláírásakor az alábbi dokumentumokat hozd magaddal: 

 az e-mail-ben személyre szólóan megküldött, a személyes adataiddal kitöltött és 

aláírt adatfelvételi lapot, 

 az e-mail-ben személyre szólóan megküldött, a személyes adataiddal kitöltött és 

aláírt nyilatkozatot a munkabér bankszámlára történő átutalásáról, 

 

(Azt a bankszámlaszámot add meg a nyilatkozaton, ahová szeretnéd megkapni a 
munkabéredet.  Ha nincs saját folyószámlád, a szüleid bankszámlaszámát is 
megadhatod. Ügyelj a számlaszám pontos megadására, ugyanis téves helyre utalt 
munkabért nem tudunk újból átutalni. A számlaszám ellenőrzésében kérd szüleit 
segítségét!) 
 

 az üzemorvostól kapott igazolást, 

 a legmagasabb iskolai végzettségedet igazoló bizonyítványodat, okleveledet, 

 a személyi okmányaidat (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adókártya), 

 a rózsaszín kiskönyvedet, vagyis az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Igazolványt 

a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról (amennyiben 2017-

ben már volt másik munkahelyed). 

 
A program kapcsolattartói:  
Kozma Barbara HR munkatárs és Botkóné Danielszky Beáta képzési specialista  
Elérhetőségeik: Miskolc Holding Zrt., HR Szervezet, Miskolc, Hunyadi u. 19.  

Tel.: 06-46-516-449 
E-mail: kozma.barbara@miskolcholding.hu; botkone.danielszky.beata@miskolcholding.hu  
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A munkavégzéssel kapcsolatos szabályok 
 

 
 
 

1. A diákokkal turnusonként munkaszerződést kötünk: ennek értelmében a Munka 

Törvénykönyve alapján szabályozott munkavégzési kötelezettség terheli a diákmunkában 

résztvevőket. A szerződés aláírásával tehát munkavállalóként fogsz részt venni a Miskolc 

Holding Zrt. működésében. 

 

2. Köteles vagy részt venni a munkába álláskor munka-, baleset- és tűzvédelmi oktatáson, 

melyre a munkavégzés helyszínén fog sor kerülni. Továbbá köteles vagy megismerni és 

betartani az általad betöltött munkakör belső szabályait. 

 

3. Köteles vagy a Munkaszerződésben rögzített időszakban, naponta megjelenni – 

munkavégzésre alkalmas állapotban – a munkavégzés helyszínén. A munkaszerződésben 

foglaltak szerint napi 6 órát kell munkával töltened. A napi beosztásoddal kapcsolatban 

előzetes tájékoztatást fogsz kapni.  

 

4. Köteles vagy a területvezető által átadott jelenlét ívet vezetni, melyen fel kell tüntetned a 

munkavégzés kezdő és záró időpontját.  

 

5. Tájékoztatunk, hogy munkaközi szünetet nem vehetsz igénybe, kivéve, ha még nem vagy 18 

éves. 18 év felettiek esetében munkaközi szünet csak a 6 óra munkavégzést meghaladóan jár 

a munkavállalónak, ebből adódóan a napi 6 órát dolgozó diák nem vehet igénybe munkaközi 

szünetet. 
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Fiatal munkavállalókra vonatkozó szabályozások 
 

Az alábbi szabályok betartása a 16 és 17 évesekre vonatkozóan kötelező. Ebben az életkorban 

fiatal munkavállalónak számítasz. 

 

Kérjük, hogy ismerd meg a következő szabályokat! 

 

A Munka Törvénykönyve 4. § a fiatal munkavállalókra vonatkozó munkajogi szabályokat [Mt. 

114. §, 119. § (1)] rendeli alkalmazni a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy egyéb 

jogviszonyokban történő munkavégzésére.  

 

A fiatal munkavállaló számára: 

 éjszakai munka, valamint rendkívüli munkaidő nem rendelhető el.  

 a napi munkaidő legfeljebb nyolc óra lehet, így egyenlőtlen munkaidő-beosztás 

alkalmazása esetén sem dolgozhatnak ezen óraszám felett.  

 a fiatal munkavállalónak több munkaviszony keretében történő munkavégzés 

munkaidejét össze kell számítani, ebből adódóan: 

 nyilatkoztatni kell a munkavállalót arról, hogy más munkavégzési helyen, valamely 

jogviszony keretében végez-e munkát, és ha igen, milyen tartamban. 

 

A 114. § (3) bekezdése szerint a fiatal munkavállaló számára 

 

 legfeljebb egy heti munkaidőkeretet lehet elrendelni; 

 négy és fél órát meghaladó beosztás szerinti napi munkaidő esetén, legalább harminc 

perc,  

 hat órát meghaladó beosztás szerinti napi munkaidő esetén, legalább negyvenöt perc 

munkaközi szünetet kell biztosítani; 

 a munkavégzés befejezését követően a következő munkakezdésig legalább tizenkét óra 

tartamú napi pihenőidőt kell biztosítani; 

 A 114. § (4) bekezdése alapján fiatal munkavállaló vonatkozásában – még egyenlőtlen 

munkaidő-beosztás alkalmazása esetén – sem lehet a heti pihenőnapokat egyenlőtlenül 

beosztani. Így hetente mindig két pihenőnapot szükséges beosztani.  
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Mennyi pótszabadság jár a fiatal munkavállalónak? 

 

A 119. § (1) bekezdése alapján a 18 éves kora betöltésének esztendejében jár utoljára az Mt. 

által a fiatal munkavállalónak biztosított öt munkanapnyi pótszabadság. A fiatalkorúaknak járó 

pótszabadság a tizennyolcadik életévének betöltése után a naptári évből hátralevő, 

munkaviszonyban töltött időre – arányosan – azt a munkavállalót is megilleti, akinek 

munkaviszonya az említett életkorának elérése után keletkezett.  

 

  

További foglalkoztatással kapcsolatos kérdéseidet 

kérjük, hogy a berszamfejtes@miskolcholding.hu e-mail 

címen jelezd.                                            
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