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Vezetői összefoglaló 
 

Fiatalok SZJA-mentessége  

 

A 25 év alattiak SZJA-mentességet  a Miniszterelnök jelentette be 2021. január 15-én a Kossuth 

rádiónak adott interjújában. A gazdaság-újraindítása akcióterv részét képezi a fiatalok személyi 

jövedelemadó-mentessége, amely a 25 év alatti munkavállalókat támogatja. Az intézkedés 

várhatóan közel 300 ezer fiatalt érinthet, ami kiegészülhet a diákmunkában dolgozókkal. A 

bevezetés célja között szerepel a fiatalok önállóságának elősegítése anyagi szempontból, illetve 

a fiatalkori foglalkoztatás növelése. Az intézkedés bevezetésének tervezett időpontja: 2022. 

január 1.  

13. havi nyugdíj visszavezetése 

2020 áprilisában a kormány által megalkotott gazdaságvédelmi akcióterv – mely a koronavírus-

járvány okozta gazdasági károk megfékezésére irányult –, egyik pontjának javaslata a 13. havi 

nyugdíj fokozatos visszaépítése a magyar nyugdíjasok számára. Az összeg fokozatosan 

visszaépítéséről döntöttek – 2021 februárjában a nyugdíjösszeg 25%-át, azaz egyheti plusz 

juttatást kaptak meg az érintettek, majd a következő három évben 2024-ig ugyanígy, amikor 

már teljes havi plusz összeggel számolhatnak a nyugdíjasok. A 13. havi nyugdíj visszaépítése 

2,6 millió embert érint. 2021 februárban a 13. nyugdíj első részletének folyósításával átlagosan 

37 650 forintot kaptak pluszban a magyar nyugdíjasok. A kiegészítő összegre az jogosult, aki 

a 2020-as év legalább egy napjára, valamint 2021 januárjára öregségi nyugdíjban, özvegyi 

nyugdíjban, árvaellátásban, szülői nyugdíjban, baleseti hozzátartozói nyugellátásban vagy 

mezőgazdasági járadékban részesül.  

 

A felmérés legfontosabb eredményei: 

 

Fiatalok SZJA-mentessége  

 

• A többség, 83% hallott a 25 év aluliak számára bevezetendő SZJA-mentességről.  

• A magyarok bő háromnegyede támogatja, és körülbelül szintén ugyanennyian 

hasznosnak is tartják az intézkedést (78-77%).  
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• 76% szerint nagy segítséget jelent a fiatalok életkezdésében és családalapításában a 

személyi jövedelemadó-mentesség. 

• A többség szerint pozitívak lesznek az intézkedés gazdasági, foglalkoztatási hatásai, bár 

40% csak ideiglenes segítségnek tartja.  

• Legkevésbé azzal értenek egyet, hogy igazságtalan, ha a fiatalok jövedelme nő az SZJA 

mentesség hatására.  

 

13. havi nyugdíj visszavezetése 

 

• A magyarok többsége, 88%-a hallott a 13. havi nyugdíj visszavezetéséről.  

• A többség hasznosnak találja ezen intézkedést (83%), és kétharmaduk egyetért az első 

részlet folyósításával.  

• A többség úgy gondolja, hogy nagy segítséget jelent az idős emberek számára (77%) és 

segít megőrizni a nyugdíjasok életszínvonalát (58%). 

• A válaszadók fele szerint a nyugdíjrendszer megbecsülést ad az időseknek, ugyanakkor 

28% szerint a 13. havi nyugdíj visszavezetése csak látszatintézkedés. 

• Minél kisebb településen lakik a megkérdezett, annál inkább gondolja úgy, hogy a 

nyugdíjrendszer megbecsülést ad az időseknek. 

• Legkevésbe azzal értenek egyet, hogy igazságtalan a nyugdíjasok növekvő jövedelme 

(23%).  

 

A kutatás jellemzői 
 

Az országos adatfelvétel telefonos kérdőíves (CATI) módszerrel, 1000 fő megkérdezésével 

történt. A minta reprezentatív a 18 évnél idősebb magyar lakosságra nem, életkor, 

településtípus, valamint iskolai végzettség szerint. Az adatfelvétel 2021. február 17-19. között 

zajlott.  
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25 év alattiak SZJA-mentessége 
 

Az adatokat vizsgálva elmondható, hogy a válaszadók jelentős része (83%) hallott már 

arról, hogy 2022-től a 25 év alatti fiatal munkavállalóknak nem kell személyi 

jövedelemadót fizetniük. Korcsoportos bontás szerint a 65 év felettiek tűnnek a 

legtájékozottabbnak, hiszen   97%-uk már hallott az intézkedésről. A 25 év alatti fiatalok   76%-

a hallott róla. A megkérdezettek aktivitását vizsgálva található a legnagyobb különbség az 

egyes válaszadók között. A csed-en, gyes-n, gyed-en, gyet-en lévők ismerik a legkevésbé az 

adott intézkedést, de még az ő arányuk is meghaladja a 60%-ot. A nyugdíjas válaszadók közel 

96%-a hallott az újonnan bevezetésre kerülő intézkedésről. A tanulók 73%-a hallott az SZJA –

mentesség bevezetéséről.  

 

 

A válaszadók jelentős része (78%) támogatja a 25 év alattiak SZJA mentességét. A legfiatalabb 

(18-29) éves korosztály támogatja leginkább (92%), legkevésbé pedig a 30-49 évesek. A 

megkérdezettek aktivitása szerint a tanulók (89%) körében a legmagasabb a támogatók 

aránya.  

A válaszadók bő háromnegyede (77%) hasznosnak tartja az intézkedést. A legfiatalabbak (18-

29 évesek) tartják a leghasznosabbnak (91%), a legkevésbé pedig a 30-49 évesek. A tanulók 

(89%) körében a legmagasabb azok aránya, akik szerint hasznos az intézkedés. Legkevésbé az 
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aktív munkaerőpiaci státusszal rendelkezők támogatják, de még itt is 74%-os az egyetértők 

aránya.  

A  18-29 évesek (54%) és a 65 évnél idősebbek (44%) között nincs jelentős eltérés abban, hogy 

alapvetően igazságosnak tartják, hogy a 25 év alatti munkavállalók jövedelme nőni fog a SZJA 

mentességének hatására,. 

A válaszadók többsége (58%) egyetért azzal az állítással, hogy a magasabb nettó bér miatt 

több 25 év alatti fog dolgozni. A legfiatalabb (60%) és a legidősebb (64%) korosztály ért 

leginkább egyet ezzel az állítással.  

A 25 év alatti fiatalok SZJA mentességének bevezetése 60% szerint a gazdaság 

növekedésére is hatással lesz. A fiatalok (66%) és az idősek (65%) értenek egyet legnagyobb 

mértékben  az állítással, továbbá a községekben élők (65%) és a csed-en, gyes-en, gyed-en, 

gyet-en lévők (69%).  

Tízből hatan gondolják úgy, hogy az intézkedés hatására a munkáltatók több 25 év alattit 

fognak alkalmazni. Az állítással nagyobb mértékben értenek egyet a fiatalok (66%), csed-en, 

gyes-en, gyed-en, gyet-en lévők (72%) és a munkanélküliek (70%).  

A válaszadók több, mint háromnegyede (76%) szerint a fiatalok SZJA mentességének 

bevezetése nagy segítséget jelent a fiatalok életkezdésében és családalapításában, mert így 

több pénzt tudnak megtakarítani. Leginkább a 18-29 év közöttiek (81%), a városokban és a 

községekben élők (78%), a három-vagy többgyermekesek (81%), a csed-en, gyes-en, gyed-en, 

gyet-en lévők (86%), továbbá a tanulók (79%) értettek egyet az állítással.  

Ennek ellenére 68% volt azok aránya, akik szerint a 25 év alattiak SZJA mentessége csak 

ideiglenes segítséget jelent az érintetteknek. Az átlagnál valamivel többen értettek ezzel egyet 

a 65 év felettiek (72%), a városiak  (72%) és a felsőfokú végzettségűek között.  

A megkérdezettek 57%-a szerint az SZJA-mentesség csökkenti a fiatalkori 

munkanélküliséget. Legnagyobb arányban a 65 év felettiek (64%), a községekben élők (63%), 

a három-vagy többgyermekesek (61%), a nyugdíjasok (61%), valamint a munkanélküliek 

(61%) vélekedtek így.  
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13. havi nyugdíj visszavezetése 
 

A megkérdezettek számottevő része, 88%-a hallott a 13. havi nyugdíj visszavezetéséről. Az 

életkor előrehaladtával az intézkedésről való tájékozottság emelkedik: az 50 év felettiek közül 

szinte mindenki hallott már róla (50-65 évesek 96,3%-a 65 év felettiek 99,6%-a). A fiatalok 

számára sem ismeretlen ez az intézkedés, hiszen több mint kétharmaduk nyilatkozott 

hasonlóan (68%). Családi állapot szerint vizsgálva a válaszokat elmondható, hogy leginkább 

az özvegyek (96%) és az elváltak (93%) számára volt ismert a 13. havi nyugdíj bevezetése.  

 

A megkérdezettek 83%-a hasznosnak gondolja a 13. havi nyugdíj visszavezetését. 

Leginkább a 65+ évesek tartják hasznosnak: 10-ből 9-en ezen a véleményen vannak 

(93%). Összességében elmondható, hogy a 13. havi nyugdíjat minden korosztály 

hasznosnak gondolja, nincs véleménykülönbség a fiatal és idős generációk között.  

Azzal az állítással miszerint, a 13. havi nyugdíj visszavezetése nagy segítség az idős 

emberek számára, a válaszadók 77%-a egyetértett. A fiatalok és az idősek is egyaránt 

jelentős mértékben egyetértettek az állítással: 18-29 évesek 74%-a, a 65 évnél idősebbek 79%-

a gondolja így. Leginkább az alapfokú végzettségűek (83%), özvegyek (83%), és a csed-en, 

gyes-en, gyed-en, gyet-en lévők (81%) támogatják.  

Ugyanakkor az is látható, hogy míg a válaszadók 47%-a szerint a 13. havi nyugdíj 

visszavezetése valós intézkedés, ugyanennyien nyilatkoztak úgy, hogy csak látszatintézkedés, 
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ami ellentmond a fenti állításra adott többnyire pozitív válaszoknak. A negatív módon  

nyilatkozók között többen vannak a városiak és a tanulók (53%) .   

A megkérdezettek  kétharmada (66%) támogatja, hogy a nyugdíjasok már megkapták a 

13. havi nyugdíj első részletét: a legfiatalabbak közel fele (47%-a), a 65+ évesek 89%-a ért 

egyet az állítással.  

A válaszadók 58%-a vélekedik úgy, hogy a 13. havi nyugdíj segít megőrizni a nyugdíjasok 

életszínvonalát. Leginkább az alapfokú végzettségűek (65%), községekben élők (63%), az 

elváltak (61%) és az özvegyek (66%) gondolják így. A mostani nyugdíjrendszer megbecsülést 

ad az időseknek” állítással a válaszadók közel fele értett egyet. Településtípus szerint látható 

eltérés: a községekben élők 51%-a van ezen az állásponton, a fővárosiaknak azonban csupán 

egyharmada (33%), gondolkodik hasonlóképpen.  

A megkérdezettek csupán 23%-a tudott azonosulni azzal az állítással, miszerint nem igazságos, 

hogy a nyugdíjasok jövedelme nőni fog. Életkor szerint vizsgálva éppen a legfiatalabbak, a 18-

29 évesek értenek a legkevésbé egyet ezzel a kijelentéssel: csak egyötödük (18%-uk) 

gondolkodik így. 

 

Összességében elmondható, hogy a fiatalabb és idősebb generációk között nem látható 

jövedelem alapú feszültség. A fiatalok SZJA-mentességét és a 13. havi nyugdíjat a 

legfiatalabb és a legidősebb korosztály is támogatja, nincs generációs ellentét a 

korosztályhoz kötött támogatások miatt. A magyar emberek értékelik és elfogadják, hogy a 

fiatalok és az idősek is kapnak plusz támogatásokat, nagy többségük egyetért a fiatalok SZJA 

mentességének bevezetésével és a 13. nyugdíj visszavezetésével is.  

 


