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világot, rappelni kezdett. Hajlongott jobbra-balra, leguggolt, majd fürgén fel-
ugrott. Minden porcikáját átjárta a zene. Elfelejtette, hogy nem lát, hogy bár-
mikor akadályba ütközhet, csak az ütemet érezte, meg azt, hogy kiskutyája
mellette van, és boldogan megnyalja az orrát. Elvesztette az időérzékét.
Nem tudta, hogy meddig pörgött így, csak arra emlékezett, hogy amikor min-
den elcsitult, hangos tapsot hallott. 

- Igazi talentum ez a kisfiú. – dörmögte egy mély férfihang.
- Az bizony! Ő az én osztálytársam. – válaszolta valaki.
Elemér megismerte padtársa, Vicuska hangját. Elpirult, mert titokban tet-

szett neki a kislány, és örült, hogy büszke rá.
Ekkor valaki hátba vágta:
- Jó voltál „vakegér”! Taníts meg engem is néhány pörgésre.
Döme volt az, az osztály basája. De most nem bántásból csapta nyakon,

ő furcsa mód, így mutatta ki szeretetét.
- Mától kezdve, nem Vaksinak, hanem Vagány Elemérnek hívunk. – hozta

meg a döntést.
- Tetszik nekem ez a fiú. – áradozott Vicuska. 
Egy puszit nyomott a rap táncos arcára, és egymás kezét fogva sétáltak

tovább.
Csak Tacsika méltatlankodott, és lelógó füleit megkaparva kérdezte csak

úgy magától:
- Hát ez lenne a szerelem?

A kártya megszűnik, a kedvezmény marad

2019. január 1-jétől már nem kapnak rehabilitációs kártyát azok, akik erre
eddig jogosultak voltak. Mint ismeretes 2012-től a rehabilitálhatónak minősü-
lő, majd 2017. január 1-jétől már a b2 és c2 komplex minősítésű megválto-
zott munkaképességű személyek is igényelhették a rehabilitációs kártyát,
amely az őket foglalkoztató munkaadók számára adókedvezményt biztosí-
tott.

Megszületett a szociális hozzájárulási adóról rendelkező 2018. évi LII. tör-
vény, ami 2019. január 1-jén lép hatályba. Ennek a megváltozott munkaké-
pességű munkavállalókat is érintő egyik legfontosabb rendelkezése, hogy
változott azon jogosultak köre, akik után az adókedvezmény igénybe vehe-
tő. Bár a megváltozott munkaképességűek ezután rehabilitációs kártyát már
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nem igényelhetnek, azonban a velük összefüggésben eddig érvényesített, a
szociális hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény továbbra is meg-
marad a következők szerint:

Az adókedvezményt a megváltozott munkaképességűnek minősülő sze-
mélyek foglalkoztatásával összefüggésben lehet érvényesíteni. Megváltozott
munkaképességűnek minősülnek mindazok, akiknek az egészségi állapota a
komplex minősítés alapján 60% vagy kisebb mértékű, illetve komplex minő-
sítés nélkül azok, akik 2011. december 31-én I.,  II. vagy III. csoportos rok-
kantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra voltak jogosultak, 2012. január 1.
után pedig rehabilitációs, vagy rokkantsági ellátásban részesülnek.

Ez azt jelenti, hogy bővült azon személyek köre, akikkel kapcsolatban az
adókedvezmény érvényesíthető. Mostantól ugyanis a d), valamint az e)
komplex minősítéssel rendelkező megváltozott munkaképességűek után, sőt
- a komplex minősítéssel nem rendelkező - volt rokkantsági, baleseti rok-
kantsági nyugdíjasok foglalkoztatása esetén is érvényesíthető lesz.

A kedvezményt továbbra is az alábbi foglalkoztatások esetén lehet érvé-
nyesíteni:

- a foglalkoztató, aki megváltozott munkaképességű személyt munkavi-
szonyban alkalmaz (a megbízási jogviszony tehát erre nem teremt alapot),

- bizonyos gazdasági társaságok megváltozott munkaképességű tagjával
fennálló adókötelezettséget eredményező jogviszony (pl. betéti társaság,
közkereseti társaság, korlátolt felelősségű társaság, egyéni cég, stb.),

- egyéni vállalkozó, ha megváltozott munkaképességű.
Ha tehát valaki megváltozott munkaképességűként pl. egy betéti társaság

tagja és ebben a minőségében munkát végez, akkor vele kapcsolatban jár az
adókedvezmény. Ugyanígy az egyéni vállalkozó is érvényesítheti ezt, ha
megváltozott munkaképességűként folytatja vállalkozói tevékenységét.

A fentiekből látható, hogy továbbra sem illeti meg viszont az adókedvez-
mény a munkáltatót, ha olyan munkavállalót foglalkoztat, aki ugyan súlyosan
fogyatékosnak minősül, azonban nem a most említett ellátásokat kapja,
hanem rokkantsági járadékban, vagy csak fogyatékossági támogatásban
részesül.

Érthetetlen a szabályozás ily módon történt kialakítása, hiszen a súlyosan
fogyatékos, de más ellátásra jogosult munkavállalók is ugyanolyan hátrány-
ban vannak a munkaerőpiacon, mint azok, akik után a kedvezmény érvé-
nyesíthető. Aggályosnak tartjuk továbbá azt is, hogy a költségvetési szervek
nem érvényesíthetik az adókedvezményt akkor sem, ha megváltozott mun-
kaképességű személyt foglalkoztatnak. Álláspontunk szerint ez a szabályo-
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zás komoly hiányossága, ugyanis ezeket a szerveket nem ösztönzi arra,
hogy - a munkaerőpiacon egyébként rendkívül hátrányos helyzetben lévő -
megváltozott munkaképességű embereket alkalmazzanak.

A kedvezményt munkaviszony, illetve tagi jogviszony esetében a foglal-
koztató, illetve a társaság, egyéni vállalkozó esetében pedig maga a vállal-
kozó érvényesítheti.

Minthogy rehabilitációs kártya mostantól nem lesz, a megváltozott munka-
képesség tényét a munkavállalónak a komplex minősítésről szóló dokumen-
tummal, aki pedig nem vett részt komplex felülvizsgálaton, annak a rokkant-
sági, baleseti rokkantsági nyugdíj megállapító határozattal, illetve azon irattal
lehet igazolni, ami ezen ellátás megváltozott munkaképességű ellátásként
történő folyósításáról tájékoztat. Adókedvezményként ezután is az adóalap,
de legfeljebb a minimálbér kétszerese után megállapított adó (19,5%) megfi-
zetése alól mentesül az arra jogosult.

Gulyásné dr. Bölkény Ágota jogtanácsos

A nyugellátások és egyes más ellátások 2019. január
havi emeléséről

Megjelent a nyugellátások és egyes más ellátások 2019. január havi eme-
léséről szóló 240/2018. (XII. 12.) Korm. rendelet. A rendelet értelmében
2019. január 1-jétől 2,7 százalékkal kell emelni a 2019. január 1-jét megelő-
ző időponttól megállapított öregségi nyugdíjat, özvegyi nyugdíjat, rokkantsá-
gi ellátást, rehabilitációs ellátást, baleseti járadékot, fogyatékossági támoga-
tást, vakok személyi járadékát.

A 2019. januárra járó ellátásokat a jogosultak számára már emelt összeg-
ben kell folyósítani.

Ha egy személy részére egyidejűleg több, emelendő ellátást folyósítanak,
az ellátásokat külön-külön kell emelni.

A rokkantsági járadék havi összege 2019. január 1-jétől 37 350 forint lesz.
A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj

2019. január 1-jétől havi 93 540 forint összeghatárig folyósítható együtt.
A 2018. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított rokkantsági

vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultság esetén az Mmtv. 9.§-a és 12.§-a
szerinti alapösszeg mértéke 101 560 forint lesz.

Végezetül megjegyzem, hogy a jogszabály ismertetése során, a legtöbb
személyt érintő rendelkezéseket emeltem ki.

Dr. Nagy Sándor elnök
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Jönnek az új 500 forintos bankjegyek
Február 1-től kerülnek forgalomba az új 500 forintosok. A bankjegyek régi

változatával 2019. október 31-ig lehet fizetni - közölte a Magyar Nemzeti
Bank (MNB) az MTI-vel. 

Megjegyezték azt is, az 500 forintos bankjegycserével a forintbankjegyek
2014-ben megkezdett megújítása a lezárásához közeledik. 

A régi 10 ezer forintos bankjegyek bevonásáról még nem hozott döntést az
MNB, ezért e címletnek mind a régi, mind az új változata továbbra is korlá-
tozás nélkül használható a készpénzforgalomban. A régi 10 ezer forintosok-
kal lehet találkozni az ATM-ből való készpénzfelvétel során, azzal lehet fizet-
ni a vásárlásoknál, de a kereskedők sem utasíthatják vissza elfogadásukat.
A címlet bevonásáról a jegybank később dönt - tették hozzá. 

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a forgalomból korábban már bevont
bankjegyek nem veszítik el értéküket, mivel a bevonási határnapot követően
még három évig minden bank- és postafiókban, húsz évig pedig az MNB
lakossági pénztárában díjmentesen beválthatók - azonos címletű - új fizető-
eszközre. 

A forint bankjegyekkel kapcsolatos változásokról, illetve a bevont fizető-
eszközök átváltásával kapcsolatos tudnivalókról az MNB honlapjának
Bankjegy és érme oldalán további naprakész, részletes információk érhetők
el - írta az MNB.

(A bankjegy kinézetét következő lapszámunkban ismertetjük.)
http://www.ma.hu/uzlet/323874/Februar_1tol_jonnek_az_uj_500_forin-

tos_bankjegyek?place=srss

Hihetetlen hatékonysággal diagnosztizálja 
a szembetegségeket a mesterséges intelligencia

Nem csak a rák, de a szembetegségek diagnosztizálásában is rendkívül jól
teljesít a mesterséges intelligencia. A Google, valamint a világ egyik legna-
gyobb szemorvosi klinikájának többéves kutatása annyira jó eredményeket
hozott, hogy az orvosok szinte minden esetben egyetértettek az eredmény-
nyel, amit a gép kihozott.

Előbb-utóbb kénytelenek leszünk elfogadni, hogy a mesterséges intelli-
gencia egyre nagyobb szerepet kap majd a gyógyászatban. Tavaly júniusban
a General Electric berlini konferenciáját követően is írtunk róla, hogy gépi
tanulásra építő szoftverek segítségével elképesztő hatékonysággal diag-
nosztizálhatóak a rákos megbetegedések, és ez hatalmas terhet vehet le az
orvosok és radiológusok válláról.
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Természetesen nem csak a General Electric és partnerei dolgoznak
hasonló megoldásokon: most például a Google alá tartozó, kifejezetten mes-
terséges intelligenciával foglalkozó DeepMind, valamint Európa és Észak-
Amerika legnagyobb szemorvosi klinikája, a Moorfields végzett közös kuta-
tást, melynek célja, hogy a szembetegségek diagnosztizálására tegyék alkal-
massá a gépet.

A több évig tartó együttműködés végeredménye kiváló eredményeket
mutatott, de persze azért ott még nem tartunk, hogy igazi kórházi körülmé-
nyek között is be lehessen vetni – ehhez sem kell már sok, néhány évről
beszélünk. Mindenesetre a DeepMind Health vezetője, Mustafa Suleyman
szerint az eredmények annyira biztatóak, hogy ez az egész teljesen átfor-
málhatja a szembetegségben szenvedő páciensek diagnosztizálását és
kezelését világszerte. 

Maga a módszer egyébként egyáltalán nem új: a gépi mélytanulás már
bejáratott alapvetéseit használták fel a kutatók, aminek a lényege, hogy a
szoftver egy idő után képes legyen felismerni közös mintákat az adatokban.
A tanulási folyamat jelen esetben úgy történt, hogy a betegek szemein opti-
kai koherencia tomográfiás (OCT) vizsgálatot végeztek, aminek a végered-
ménye tulajdonképpen egy 3D-s szkennelési folyamat, ami azért is rendkívül
hasznos, mert a segítségével korán kiszűrhetők a szembetegségek, így
nagyobb eséllyel kerülhető el például a későbbi vakság.

A kutatók „megetettek” a szoftverrel több mint 7500 betegről készült 15
ezer darab OCT-vizsgálatot, majd mellétették az orvosok által készített diag-
nózisokat. Miután a gép ezeket szépen megtanulta, már sikerrel ismerte fel
a szem különböző részeit, majd ezeket elemezve tudott klinikai beavatkozást
javasolni a különböző betegségekre. És itt jön a legjobb rész: az M. I. által
javasolt diagnózis 94%-ban megegyezett azzal, amit az orvosok javasoltak.

De akkor mi a probléma? Habár mindez nagyon jól hangzik, sok szakértő
azért továbbra is szkeptikus. A radiológia és a mesterséges intelligencia
közös metszeteiről rendszeresen publikáló Luke Oakden-Rayner szerint las-
san elérünk arra a pontra, hogy a szoftver már nemcsak egy eszköz lesz, ami
segíti az orvosok munkáját, hanem saját maga fog döntéseket hozni. Ez
pedig azért gond, mert ahogy azt például az önvezető autók baleseteinél is
megtapasztaltuk, sokszor a szakértők sem tudják megmondani, hogy mi
alapján jutott el a mesterséges intelligencia egy-egy döntésig. Jelen esetben
azonban a Moorfields és a DeepMind kutatói erre is felkészültek. Egyrészt a
gép nem kizárólag egy algoritmus alapján dolgozik, hanem többet használ
egyszerre, melyeket mind külön tanítottak be, így ha valamelyik gyanúsan
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rossz eredménnyel áll elő, akkor a többi felülbírálja. Másrészt pedig a prog-
ram több különböző lehetséges magyarázatot ad a diagnózisában, és meg-
jelöli azt is, hogy közülük melyiket tartja valószínűbbnek a többinél, és így
tulajdonképpen az orvosra bízza a döntést, de leegyszerűsíti annak dolgát.
Végül pedig azt is érdemes megemlíteni, hogy a program annak eldöntésé-
ben is sokat segíthet az orvosoknak, hogy mely betegeknek van szükségük
a lehető leghamarabb kezelésre. És végső soron ebben az egészben a gyor-
saság a legfontosabb, valamint az orvosok tehermentesítése. Hiába kiváló
eszköz ugyanis az OCT-vizsgálat, ha nincs, aki megfelelő tempóban értel-
mezze azokat. „Egyre több szemvizsgálatot végzünk ezzel az eszközzel, a
mennyiség pedig sokkal gyorsabban nő, mint ahogy az emberi szakértők
ezeket elemezni tudnák. Ezért fennáll az a veszély, hogy késik a diagnózis,
és így a látást veszélyeztető betegség mielőbbi kezelése” – összegezte a
kutatásban részt vevő dr. Pearse Keane.

http://www.origo.hu/hirmondo/techbazis/20180817-nagyon-hatekonyan-
diagnosztizalja-a-szembetegsegeket-a-mesterseges-intelligencia.html

Tuti tippek, rövid hírek
Vöröshagyma másként

Napjainkban alig van, ki könnyeden emészti meg a cellulóz tartalmú élel-
miszereket. A vöröshagyma, paprika és paradicsom héjak azok, amik gondot
okoznak. Módszer, amivel kiküszöbölhető az epegörcs a cellulóz héjak miatt:

1. Tisztítsunk meg 1-2 kg vöröshagymát, attól függően, hogy mennyit hasz-
nálunk fel 2-3 hét alatt a főzéshez.

2. Vágjuk salátára és egy fazékban tegyük fel főni kevés vizet öntve hozzá.
Fedő alatt, kis lángon akár 1-2 órát is főhet.

3. Kaptunk egy pépet, amiből az emészthetetlen nylont (cellulóz) el kell
távolítanunk.

4. Fogjunk egy sűrű szövésű teaszűrőt és kanalazzuk át a hagymapépet
úgy, hogy a nehezen emészthető cellulóz ne menjen át a szűrőn, azt majd
dobjuk a szemétbe.

5. Tegyük az ehető hagymavelőt egy csavaros üvegbe és 1 ek olajat önt-
sünk rá. Ez lezárja a levegőtől, és tároljuk hűtőszekrényben.

6. Amikor szükségünk van hagymára a főzéshez, döntsük meg az üveget
kicsit és kanalanként szedjünk ki annyi hagymavelőt, amennyire szükségünk
van.


