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Életkor Elvárt életkor általában18 - 30 

év között van, ami országonként 

változik. Az  Európai Uniós 

állampolgárok részére nincs 

felső korhatár Angliában.

Elvárt életkor általában18 - 30 

év között van, ami országonként 

változik. Az  Európai Uniós 

állampolgárok részére nincs 

felső korhatár Angliában.

Az elvárt életkor ebben a 

pozícióban magasabb mint az 

au pairek esetében 25 + A 

családok szívesebben 

fogadják a tapasztaltabb 

segítséget.

Az elvárt életkor ebben a 

pozícióban magasabb mint az au 

pairek esetében 25 + 

Elvárt életkor általában18 - 30 

év között van, ami országonként 

változik. Az  Európai Uniós 

állampolgárok részére nincs 

felső korhatár Angliában.

Elvárt életkor általában18 - 

30 év között van, ami 

országonként változik. Az  

Európai Uniós állampolgárok 

részére nincs felső korhatár 

Angliában.

Munkaidő 25-30 óra / hét                                   

5 óra / nap

30-35 óra / hét                                     

6-7 óra / nap

40-44 óra / hét  8-12 óra/ nap 40-44 óra / hét  8-12 óra/ nap 30-35 óra / hét                                       

6-7 óra / nap

40-44 óra / hét  8-12 óra/ nap

Fizetés / 

Zsebpénz      
Egyes családok és 

ügynökségek 

ajánlhatnak 

magasabb fizetést. 

A táblázatban a 

£70- £80/ hét                                 

25-30 óra / hét

£85-£100 / hét                               30-35 óra / hét£100 - £280 / hét                           

40-44 óra / hét                  

£154 + / hét NI fizetési 

kötelezettség.              

£10.000+ / év adófizetési 

kötelezettség

£150 + / hét + járulékok és adó 

/ hét.                                       

£154 + / hét NI fizetési 

kötelezettség                 

£10.000+ / év adófizetési 

kötelezettség

£85-£100 / hét 30-35 óra / hét £150 + / hét/ fő + járulékok és 

adó / hét.                           

£154 + / hét NI fizetési 

kötelezettség                 

£10.000+ / év adófizetési 

kötelezettség

Munkanapok 5 nap / hét         5 nap / hét         5-6 nap / hét         5-6 nap / hét         5 nap / hét         5-6 nap / hét         

Bébiszitter 

esték

2-3 este / hét                          

Amennyiben több esti 

gyermekfelügyeletre van 

szükség, azért plusz pénzt 

fizetnek. 

2-3 este / hét                          

Amennyiben több esti 

gyermekfelügyeletre van 

szükség, azért plusz pénzt 

fizetnek. 

2-3 este / hét                          

Amennyiben több esti 

gyermekfelügyeletre van 

szükség, azért plusz pénzt 

fizetnek. 

Ebben a pozícióban az esti 

gyermekfelügyelet megegyezés 

kérdése.

2-3 este / hét                          

Amennyiben több esti 

gyermekfelügyeletre van 

szükség, azért plusz pénzt 

fizetnek. 

2-3 este / hét                          

Szabad napok 2 teljes nap egy héten .Ebből 

legalább egy napnak a hétvégére 

kell esnie. 

2 teljes nap egy héten .Ebből 

legalább egy napnak a 

hétvégére kell esnie. 

1-2 teljes nap egy héten 

.Ebből legalább egy napnak a 

hétvégére kell esnie. 

1-2 teljes nap egy héten .Ebből 

legalább egy napnak a hétvégére 

kell esnie. 

2 teljes nap egy héten .Ebből 

legalább egy napnak a hétvégére 

kell esnie. 

1-2 teljes nap egy héten 

.Ebből legalább egy napnak a 

hétvégére kell esnie. 

Felmondási 

idő

A felmondási idő minimum 2 

hét mind a család mind pedig az 

au pairek részéről.

A felmondási idő minimum 2 

hét mind a család mind pedig az 

au pairek részéről.

A felmondási idő minimum 2 

hét mind a család mind pedig 

az au pairek részéről.

A felmondási idő minimum 2 

hét mind a család mind pedig az 

au pairek részéről.

A felmondási idő minimum 2 

hét mind a család mind pedig az 

au pairek részéről.

A felmondási idő minimum 2 

hét mind a család mind pedig 

az au pairek részéről.

Ellátás Az au paireknek teljes ellátás és 

külön szoba jár a tartózkodás 

teljes idejére. A szoba 

felszereltsége családonként 

eltérő lehet (saját fürdő, konyha, 

TV, DVD stb.…) A tanuláshoz 

szükséges berendezéseket és 

Internet elérést a családnak 

biztosítania kell. A számítógép 

használat szintén opcionális.

Az au paireknek teljes ellátás és 

külön szoba jár a tartózkodás 

teljes idejére. A szoba 

felszereltsége családonként 

eltérő lehet (saját fürdő, 

konyha, TV, DVD stb.…) A 

tanuláshoz szükséges 

berendezéseket és Internet 

elérést a családnak biztosítania 

kell. A számítógép használat 

szintén opcionális.

Az au paireknek teljes ellátás 

és külön szoba jár a 

tartózkodás teljes idejére. A 

szoba felszereltsége 

családonként eltérő lehet 

(saját fürdő, konyha, TV, 

DVD stb.…) A tanuláshoz 

szükséges berendezéseket és 

Internet elérést a családnak 

biztosítania kell. A 

számítógép használat szintén 

opcionális.

Az au paireknek teljes ellátás és 

külön szoba jár a tartózkodás 

teljes idejére. A szoba 

felszereltsége családonként 

eltérő lehet (saját fürdő, konyha, 

TV, DVD stb.…) Az internet 

elérést a családnak biztosítania 

kell. A számítógép használat 

szintén opcionális.

Az au paireknek teljes ellátás és 

külön szoba jár a tartózkodás 

teljes idejére. A szoba 

felszereltsége családonként 

eltérő lehet (saját fürdő, 

konyha, TV, DVD stb.…) A 

tanuláshoz szükséges 

berendezéseket és Internet 

elérést a családnak biztosítania 

kell. A számítógép használat 

szintén opcionális.

Az au paireknek teljes ellátás 

és külön szoba jár a 

tartózkodás teljes idejére. 

Vannak családok akik plusz 

étkezési hozzájárulást 

fizetnek az ellátás helyett. A 

szoba felszereltsége 

családonként eltérő lehet 

(saját fürdő, konyha, TV, 

DVD stb.…) Az internet 

elérést a családnak 

biztosítania kell. A 

számítógép használat szintén 

opcionális.
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Fizetett 

ünnepek 

Szabadság                    
(Az au pair nem 

kötelezhető arra, 

hogy a szabadságát 

a vendéglátó család 

szabadságához 

igazítsa. A 

szabadság idejéről a 

feleknek érdemes 

előzetesen 

megállapodni)          

Az au pairnek 12 hónapos 

tartózkodás esetén 28 nap 

fizetett szabadság jár az állami 

ünnepeken felül. Amennyiben a 

tartózkodás ideje rövidebb mint 

egy hónap, a szabadság az 

eltöltött idő arányában változik. 

1,66 nap / hó.

Az au pairnek 12 hónapos 

tartózkodás esetén 28 nap 

fizetett szabadság jár az állami 

ünnepeken felül. Amennyiben a 

tartózkodás ideje rövidebb mint 

egy hónap, a szabadság az 

eltöltött idő arányában változik. 

1,66 nap / hó.

Az au pairnek 12 hónapos 

tartózkodás esetén 28 nap 

fizetett szabadság jár az 

állami ünnepeken felül. 

Amennyiben a tartózkodás 

ideje rövidebb mint egy 

hónap, a szabadság az 

eltöltött idő arányában 

változik. 1,66 nap / hó.

Az au pairnek 12 hónapos 

tartózkodás esetén 28 nap 

fizetett szabadság jár az állami 

ünnepeken felül. Amennyiben a 

tartózkodás ideje rövidebb mint 

egy hónap, a szabadság az 

eltöltött idő arányában változik. 

1,66 nap / hó.

3 hónapos munkavégzés esetén 

egy hét szabadság jár, ebben az 

esetben azonban előzetes 

egyeztetés szükséges.

A felmondási idő minimum 2 

hét mind a család mind pedig 

az au pairek részéről.

Gyerekekkel 

kapcsolatos 

feladatok / 

Felelősségek
(Az au pair nem 

vállalhat teljes , 

egyedüli 

felelősséget 2 éven 

aluli 

gyermekekért.) 

• Ébresztő és reggeli készítés a 

gyerekeknek

• Ebéd és vacsora készítése a 

gyerekeknek                                                                                                                                                     

• Gyerekek iskolatáskájának, 

sportfelszerelésének ellenőrzése

• Gyerekek iskolai kísérete 

(reggel és délután)

• Segítségnyújtás a házi 

feladatban, közös játék, sport ill. 

annak felügyelete 

• Segítségnyújtás a lefekvési 

előkészületekben (fürdés, 

fogmosás, esti mese)                                           

• Ébresztő és reggeli készítés a 

gyerekeknek

• Ebéd és vacsora készítése a 

gyerekeknek                                                                                                                                                     

• Gyerekek iskolatáskájának, 

sportfelszerelésének ellenőrzése

• Gyerekek iskolai kísérete 

(reggel és délután)

• Segítségnyújtás a házi 

feladatban, közös játék, sport ill. 

annak felügyelete 

• Segítségnyújtás a lefekvési 

előkészületekben (fürdés, 

fogmosás, esti mese)                                           

• Ébresztő és reggeli készítés a 

gyerekeknek

• Ebéd és vacsora készítése a 

gyerekeknek                                                                                                                                                     

• Gyerekek iskolatáskájának, 

sportfelszerelésének ellenőrzése

• Gyerekek iskolai kísérete 

(reggel és délután)

• Segítségnyújtás a házi 

feladatban, közös játék, sport ill. 

annak felügyelete 

• Segítségnyújtás a lefekvési 

előkészületekben (fürdés, 

fogmosás, esti mese)                                           

Ebben a pozícióban több 

felelősséget kell vállalni, adott 

esetben több órát kell dolgozni, 

kisebb gyermekekkel kell 

foglalkozni.

A gyerekekkel kapcsolatos teendők 

a házvezetői pozíció esetén közös 

megegyezés részét képzik. Ezeket a 

tevékenységeket még a kiutazás 

előtt javasolt egyeztetni.

• Reggeli ebéd és vacsora készítés a 

gyerekeknek

• Gyerekek kísérete a napi 

szabadidős tevékenységeikre  

• Napi szabadidős tevékenységek 

szervezése, sport, játék a 

gyerekekkel

• Segítség nyújtás az esti 

készülődésben, illetve annak 

felügyelete (ez a gyerekek 

életkorától függ)                                            

A gyerekekkel kapcsolatos 

teendők az au pair párok esetén 

közös megegyezés részét képzik. 

A kisgyermekes családoknál a 

gyerekek ellátása, szállítása, 

szintén az au pair párok (főleg a 

lányok) feladata, de a fiúk is 

besegíthetnek.  
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Házimunka • Mosogatás, mosogatógép ki és 

bepakolása

• Konyha rendben tartása, 

felsöprése felmosása 

• Mosógép ki és bepakolása, 

teregetés, szárítógép ki és 

bepakolása

• Gyerekek ruháinak vasalása

• Mosott ruhák elpakolása

• Közös helységek porszívózása, 

portalanítása

• Ágyazás és ágynemű csere a 

gyerekeknek

• Gyerekek fürdőszobájának 

takarítása

• Saját szoba, fürdőszoba rendben 

tartása, takarítása

• Egyszerűbb bevásárlások 

bonyolítása

• Háziállatok (kisállatok) etetése, 

sétáltatása

• Szemeteskuka kiürítése

• Mosogatás, mosogatógép ki és 

bepakolása

• Konyha rendben tartása, 

felsöprése felmosása 

• Mosógép ki és bepakolása, 

teregetés, szárítógép ki és 

bepakolása

• Gyerekek ruháinak vasalása

• Mosott ruhák elpakolása

• Közös helységek porszívózása, 

portalanítása

• Ágyazás és ágynemű csere a 

gyerekeknek

• Gyerekek fürdőszobájának 

takarítása

• Saját szoba, fürdőszoba rendben 

tartása, takarítása

• Egyszerűbb bevásárlások 

bonyolítása

• Háziállatok (kisállatok) etetése, 

sétáltatása

• Szemeteskuka kiürítése

• Mosogatás, mosogatógép ki 

és bepakolása

• Konyha rendben tartása, 

felsöprése felmosása 

• Mosógép ki és bepakolása, 

teregetés, szárítógép ki és 

bepakolása

• Gyerekek ruháinak vasalása

• Mosott ruhák elpakolása

• Közös helységek 

porszívózása, portalanítása

• Ágyazás és ágynemű csere a 

gyerekeknek

• Gyerekek fürdőszobájának 

takarítása

• Saját szoba, fürdőszoba 

rendben tartása, takarítása

• Egyszerűbb bevásárlások 

bonyolítása

• Háziállatok (kisállatok) 

etetése, sétáltatása

• Szemeteskuka kiürítése

Ebben a pozícióban általában 

több házimunkát várnak el.

Ebben a pozícióban az elvégzendő 

házimunka mennyisége és fajtája 

megegyezés kérdése.  Ezeket a 

tevékenységeket még a kiutazás 

előtt javasolt egyeztetni.

• Mosogatás, mosogatógép ki és 

bepakolása

• Konyha rendben tartása, felsöprése 

felmosása 

• Mosógép ki és bepakolása, 

teregetés, szárítógép ki és 

bepakolása

• Gyerekek ruháinak vasalása

• Mosott ruhák elpakolása

• Közös helységek porszívózása, 

portalanítása

• Ágyazás és ágynemű csere a 

gyerekeknek

• Gyerekek fürdőszobájának 

takarítása

• Saját szoba, fürdőszoba rendben 

tartása, takarítása

• Egyszerűbb bevásárlások 

bonyolítása

• Háziállatok (kisállatok) etetése, 

sétáltatása

• Szemeteskuka kiürítése

Ebben a pozícióban az elvégzendő 

házimunka mennyisége és fajtája 

lényegesen több és más jellegű 

mint az au pairek esetében. A 

lányok főleg a házimunkát végzik 

takarítás, mosás vasalás sokszor 

az egész családnak,a fiúk a 

házkörüli munkákért felelősek pl. 

kocsi(k) takarítása, kertészkedés, 

házi állatok gondozása stb...  

Ezeket a tevékenységeket még a 

kiutazás előtt javasolt egyeztetni.

Nem 

elfogadott au 

pair munkák

• Kerti munka

• Ablak tisztítás

• Nagytakarítás 

• Tűzhely tisztítás

• Autó mosás

• Szőnyeg tisztítás

• Nagybevásárlás

• Háziállat gondozás

• Szülők szobáinak takarítása, 

ágyazás

• WC tisztítás

• Kerti munka

• Ablak tisztítás

• Nagytakarítás 

• Tűzhely tisztítás

• Autó mosás

• Szőnyeg tisztítás

• Nagybevásárlás

• Háziállat gondozás

• Szülők szobáinak takarítása, 

ágyazás

• WC tisztítás

• Kerti munka

• Ablak tisztítás

• Nagytakarítás 

• Tűzhely tisztítás

• Autó mosás

• Szőnyeg tisztítás

• Nagybevásárlás

• Háziállat gondozás

• Szülők szobáinak takarítása, 

ágyazás

• WC tisztítás

Ebben a pozícióban az elvégzendő 

házimunka mennyisége és fajtája 

megegyezés kérdése. Ezeket a 

tevékenységeket még a kiutazás 

előtt javasolt egyeztetni.

• Kerti munka

• Ablak tisztítás

• Nagytakarítás 

• Tűzhely tisztítás

• Autó mosás

• Szőnyeg tisztítás

• Nagybevásárlás

• Háziállat gondozás

• Szülők szobáinak takarítása, 

ágyazás

• WC tisztítás

Ebben a pozícióban az 

elvégzendő házimunka 

mennyisége és fajtája 

megegyezés kérdése de 

sokrétűbb és kiterjedtebb az au 

pair munkától. Ezeket a 

tevékenységeket még a 

kiutazás előtt javasolt 

egyeztetni.


