
Járványhelyzet, SZJA mentesség - ülésezett az ODT 

 

Február 17-én ismét ülésezett az ODT (Országos Diáktanács) az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának képviselőivel, köztük dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős 

államtitkárral, Rácz Zsófia fiatalokért felelős helyettes államtitkárral és Kisfaludy László 

köznevelésért felelős helyettes államtitkárral. 

Az ülést két napirendi ponttal hívták össze, amely az aktuális járványügyi helyzet, valamint a 25 

év alattiak személyi jövedelemadó (SZJA) mentesség megbeszéléséből állt. 

Aktuális járványhelyzet 

Az aktuális járványhelyzetről dr. Maruzsa Zoltán államtitkár a napi adatok ismertetése után 

elmondta, hogy a helyzet sajnos nem javult érdemben, ehelyett a haláleseteknél stagnálás, 

illetve a fertőzöttek körében enyhe esetszám növekedés tapasztalható. 

Az államtitkár az előző ODT ülésre hivatkozva elmondta, hogy bár korábban felmerült a 

visszanyitás lehetősége – akár elsőként a végzősök körében -, végül a Kormány a jelenlegi 

veszélyhelyzeti intézkedések fenntartása mellett döntött. Ugyanakkor miniszteri levélben arra 

kérték az intézményeket, hogy amennyiben megoldható, tartsanak csoportos érettségi felkészítő 

foglalkozásokat. 

Dr. Maruzsa Zoltán ismertette, hogy a felhívás hatására érezhetően meglendült a csoportos 

felkészítők szervezése, amely nagyban segíti a végzősök érettségi felkészülését. 

Az aktuális járványügyi helyzet megbeszélését követően a képviselők választ kaptak néhány, az 

államtitkárhoz az ülés előtt eljuttatott kérdésükre és javaslatukra. 

Csak dolgozatírás céljából nem lehet behívni a tanulókat az intézményekbe 

Boncsarovszky Péter, az ODT képviselője levélben jelezte, hogy tapasztalata alapján számos 

középiskolában a tanulókat kötelező jelleggel behívják dolgozatok és témazárók megírására. 

Ezzel kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy ez szabályos-e, illetve a tanuló távolmaradása 

esetén a pedagógus beírhat-e emiatt egy, vagy akár több egyest. 

Az államtitkár erre azt válaszolta, hogy a Minisztérium jogértelmezése szerint ez a 

gyakorlat nem jogszerű, hiszen az nem felel meg az ősszel életbe lépett szabályozásnak. A 

tantermen kívüli digitális munkarend őszi bevezetésével párhuzamosan az intézmények 

megkapták a lehetőséget arra, hogy egyéni vagy csoportos konzultációkat tartsanak. A 

dolgozatírás azonban egyértelműen nem minősül felkészítő foglalkozásnak, tehát a diákok csak 

ezért nem hívhatók be. 

Fontos megjegyezni, hogy azonban, ha az adott iskola rendes felkészítő foglalkozást szervez, és 

ennek részeként akár értékelés is születik, az nem tiltott. 

25 év alatt SZJA mentesség 

Az Országos Diáktanács képviselőinek kérdéseinek megválaszolását követően Rácz Zsófia 

fiatalokért felelős helyettes államtitkár beszámolt a 25 éveseknél fiatalabbakat érintő személyi 

jövedelemadó mentesség bevezetésének tervéről. 

https://www.diaktajekoztatas.hu/elhalasztjak-a-szalagavatokat-megtartjak-a-szobeli-erettsegiket/
https://www.diaktajekoztatas.hu/elhalasztjak-a-szalagavatokat-megtartjak-a-szobeli-erettsegiket/


A helyettes államtitkár elmondta, hogy a kormány az intézkedést 2022 január 1-től tervezi 

bevezetni, így a fiatalok azt követően megszerzett jövedelme személyi jövedelemadó mentes 

lesz. Rácz Zsófia ezentúl elmondta, hogy az intézkedés részletei még kidolgozás alatt állnak, és 

szeretnék, ha a kidolgozás folyamatába a diákokat is be tudnák vonni. 

Ennek megfelelően kérte az országos Diáktanácsot, hogy két fővel képviseljék a szervezetet a 

tervezett miniszteri egyeztetésen. 

Az Országos Diáktanács tagjai a szavazáson Boncsarovszky Pétert és Hutter Róbertet bízták 

meg, így ők képviselték a köznevelésbe járó diákokat a 25 év alattiak SZJA mentességének 

ügyében megtartott szakmai találkozón, amelyen az ODT delegáltjain túl jelen voltak a NIT, 

a HÖOK, a DIÁKÉSZ, valamint a FIVOSZ képviselői is. 

A 25 év alattiak személyi jövedelemadó mentességének részletei kidolgozásáról szóló üléssel 

kapcsolatban hamarosan jelentkezünk. 

 

 

Készítette: Hutter Róbert 

https://ifjusagitanacs.hu/
http://www.hook.hu/
http://www.diakesz.hu/
http://www.fivosz.hu/

