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inkluzív tevékenységet” végez, és csak a parasportolóknak járó támogatás
20%-át kapja.

„Hiába próbáljuk mindenhol felhívni rá a figyelmet, a felvezetőt nem szá-
molják egy tényleges plusz embernek, akinek ugyanúgy szüksége van fel-
szerelésre, akinek ugyanúgy ennie kell valamit és aludnia kell valahol az
edzőtáborokban – mutatott rá Farkaš Henrietta. – Ő is ugyanazt a sporttelje-
sítményt hajtja végre, mint a versenyző, ugyanúgy ennek szenteli az egész
életét.”

Šubrtová hozzátette: „Nem arról van szó, hogy azt akarnánk mondani: mi
fogyatékosok vagyunk, adjatok nekünk több pénzt! Csak arról, hogy legyen
egy átlátható rendszer, amit mindenki fairnek érez.”

Új Szó 2019. január 7.

Első a család

Elment Jakab Erzsi néni

2019. január 19-én távozott az élők sorából Jakab Miklósné, született Rácz
Erzsébet, az az asszony, aki egész életét férjével együtt a vakok és siketek
lelki gondozására és megsegítésére tette fel. Lapunk 2018. decemberi szá-
mában (2. Braille-füzet) hosszabb cikk jelent meg munkásságukról.

Erzsi nénit február 14.-én délben kísértük utolsó útjára a Kerepesi temetőben.
Némethné Berta Edina

Jelek varázsával fordítod a Szónokot
Angyallá érve fekete ruhádban.
Kezeiddel a szót szelíd ívekbe horgo-
lod,
Arcod, szemed ragyog a láthatatlan
földöntúli lángban –
Boldog, aki ismerheti Jóságodat!

Mindenné válva, emberből angyallá
oldódva
Isten követeként jársz szűnhetetlen
fekete ruhádban.

Küldött vagy, örök Fény és Hang,
szívhitet hordozva!
Lélek vezet Téged, Te égiek földi
képe,
Óriás lettél az Óriás útjára lépve –
Segítő-sajgó Feketeruhás! Add áldá-
sodat!

Tahi, 2012. szeptember 20. 
Jakab Miklós református lelkész

emléktábla-avatóján

N. Berta Edina: Angyal – feketében
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Nyugdíjasokat érintő járulékfizetéssel 
kapcsolatos változások

2019. január 1-jétől nem kell járulékot fizetniük azoknak a sajátjogú nyug-
díjasoknak (öregségi nyugdíj), akik munkaviszonyban kereső tevékenységet
folytatnak. Ez a változás - amellett, hogy az érintettek zsebében valamivel
több pénz marad - két további következménnyel is jár. Egyrészt a nyugdíjas
munkavállalók esetében ott is megszűnik a jövedelemkorlát, ahol az koráb-
ban létezett. Eddig a minimálbér 18-szorosát nem haladhatta meg a munká-
ból származó éves jövedelme annak, aki a nyugdíjkorhatár betöltése előtt
sajátjogú nyugdíjasként folytatott kereső tevékenységet (pl. a nők kedvez-
ményes nyugdíja mellett.) Ha mégis meghaladta, akkor a nyugdíját a követ-
kező hónaptól az adott év végéig szüneteltetni kellett. Mostantól – járulék
fizetés hiányában – korlátozás nélkül kereshet az is, aki a nyugdíjkorhatár
betöltése előtt nyugdíjasként dolgozik. A jogszabályváltozás kevésbé pozitív
következménye, hogy nem jár a 0,5%-os mértékű nyugdíjnövelés annak, aki
nyugdíjasként dolgozik, azonban nem fizet nyugdíjjárulékot.

Akiket a változások nem érintenek: nem szűnt meg a járulékfizetési köte-
lezettség azokra a nyugdíjkorhatárt még be nem töltött nyugdíjban részesü-
lőkre vonatkozóan, akik egyéni vállalkozóként, vagy valamilyen társas vállal-
kozás tagjaként folytatnak kereső tevékenységet. Ez azt jelenti, hogy rájuk
az említett éves kereseti korlát továbbra is vonatkozik, de cserébe ők ezután
is jogosultak a 0,5%-os mértékű nyugdíjnövelésre is.

Mivel sokan kérdezték fontos kitérni arra, hogy a járulékfizetés alóli mentes-
ség nem vonatkozik a megváltozott munkaképességűek ellátásában (rokkant-
sági, vagy rehabilitációs ellátás) részesülőkre, ezért ők továbbra is kötelesek
járulékot fizetni, ha ellátásuk mellett kereső tevékenységet folytatnak. Ebből
következik ugyanakkor, hogy a rájuk irányadó keresetkorlát (azaz, hogy jöve-
delmük 3 egymást követő hónapban nem haladhatja meg az adott évre érvé-
nyes minimálbér, egyéni vállalkozók, társas vállalkozások tagja esetében a
garantált bérminimum 150%-át) továbbra is fennáll. Ami viszont pozitív, hogy
ez az időtartam az öregségi nyugdíj szempontjából szolgálati időnek számít.

Gulyásné dr. Bölkény Ágota

Magyar kutatóorvos nyert rangos díjat 
a látás-visszaállító génterápia kidolgozásáért

Roska Botondnak ítélték az idei Louis-Jeantet orvosi díjat.
Az 1986-os alapítású díjat évente 2-3 orvosnak osztják ki, Roska az első

magyar, aki elnyerte. Az 1969-ben született kutatót a vizuális információ alap-
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Megújított 500 forintos bankjegy
Kibocsátások időpontja / rendelet: 2018. július 04. 
Méret: hossza 154 mm, szélessége 70 mm.
Előoldali kép: II. Rákóczi Ferenc portréja 
Hátoldali kép: Sárospataki vár 
A megújított 500 forintos bankjegy biztonsági elemei: a bankjegyet fény felé

tartva bal oldalon II. Rákóczi Ferenc portréjának tükörképével egyező árnyalatos
vízjel látható, melynek része a papír alapszínénél világosabb tónusú, vízszintes
500 értékjelzés. A bankjegy középvonalától kissé balra láthatóvá válik a papír
anyagában található biztonsági szál, melyen nagyítóval vizsgálva az ismétlődő
MNB felirat és 500 értékjelzés olvasható. (mindkét oldalról ellenőrizhető) 

Illeszkedőjel: a bankjegy előoldalának jobb felső, hátoldalának bal felső
sarkában nyomtatott ábratöredékek fény felé tartva H betűvé egészítik ki
egymást. (mindkét oldalról ellenőrizhető)

Színváltó nyomat: a bankjegy előoldalának közepén található vágtázó ló
motívum mozgatás hatására bíborról zöld színűre változik, a két szín egyér-
telműen megkülönböztethető egymástól.

vető feldolgozási folyamatainak a felfedezéséért és a látásvisszaállító génte-
rápia kidolgozásáért ismerték el. 

Miután általános orvosi diplomát szerzett a Semmelweis Egyetemen, Roska
Botond a Kaliforniai Egyetem Berkeley-i intézetében doktorált, majd a Harvard
Egyetemen és a Harvard Orvosi Karán képezte magát tovább genetikából és
virológiából. Később Bázelben alapított biotechnológiai kutatóintézetet.

Tavaly a Columbia Egyetem nagy presztízsű Alden Spencer orvosi díját is
neki ítélték.

Kutatócsoportjával Roska feltérképezte, pontosan hogyan nyerik ki a vizu-
ális információt a környezetből a látórendszer különféle sejtjei. A pontos
molekuláris mechanizmus ismeretében olyan génterápiát dolgoztak ki, amely
visszaállíthatja azok látását, akik genetikai rendellenesség következtében
lettek látáskárosultak.

A svájci kutatócsoport a sérült szemideghártya, a retina megfelelő sejtjei-
nek működésébe való beavatkozással képesek eljuttatni a vizuális informá-
ciót a betegek központi idegrendszerébe.

Balázs Zsuzsanna
https://qubit.hu/2019/01/23/magyar-kutatoorvos-nyert-rangos-dijat-a-latas-

visszaallito-genterapia-kidolgozasaert?fbclid=IwAR3XKImigZzVNpBvQ-
5BuJgZkgkIvTjdntZcfMPo8sG3529a0r_zkNhEPMM



VAKOK VILÁGA30

A bankjegy elő-
oldalának bal szé-
lén, a vízjelmező-
től balra található a
tagolt formájú,
hologram hatású
fémcsík. Felületén
II. Rákóczi Ferenc
portréjának tükör-
képe látható. A
portré alatt vízszin-
tes 500 értékjelzés
található. A holog-
ramfólia nem ezüst
hatású részein
UV-A fényben
sárga színben flu-
oreszkáló, egymás
alatt ismétlődő 500
felirat olvasható. A
bankjegyen lévő
hologram fólia a bankjegypapír síkjából nem emelkedik ki.

Irizáló nyomat: a bankjegy hátoldalának jobb szélén, a vízjelmezőtől jobb-
ra látható aranyszínű sáv, amelyben mozgatás hatására függőlegesen az
500 értékjelzés, vízszintesen pedig az MNB felirat olvasható.

Rejtett kép: a bankjegy hátoldalán található képtől jobbra látható díszítő
motívumban, a bankjegyet közel szemmagasságban tartva, síkban elforgat-
va egy H betű jelenik meg.

Metszetmély nyomtatás: a bankjegyek főbb nyomatain a papír síkjából kie-
melkedő festékréteg található, mely érdes felületű, tapintással jól ellenőriz-
hető az alábbi helyeken: portré, értékjelzés számmal és betűvel, címer,
MAGYAR NEMZETI BANK felirat, a hologram sáv alsó részén található víz-
szintes motívum, valamint a hátoldali kép.

A bankjegy bal alsó sarkában jól tapintható, nagy festékréteg-vastagságú,
címletspecifikus motívum támogatja a vakok és gyengénlátók számára a
bankjegy felismerését.

A vízjelmezőt UV-A fénnyel megvilágítva az előoldalon lovas kuruc vitéz
ovális keretbe foglalt képe, felette az 500 értékjelzés láthatók. A lovas kuruc
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Tuti tippek, rövid hírek

Iphone kizárólag egyesületi tagoknak? 
a projektmenedzsment válaszol

Több kérdést is kaptunk az utóbbi időben azzal kapcsolatosan, hogy a
Távszem projekt keretében kiosztandó iPhone készülékeket miért kizárólag
az MVGYOSZ tagegyesületeinek tagjai kaphatják tartós használatba. Az
alábbiakban a projektmenedzsment hivatalos válaszát olvashatják.

A Távszem projekt tervezésekor a pályázatíró csapat és a szövetség
elnöksége mindenképpen szükségesnek tartotta, hogy a távsegítő szolgálta-
tás kialakítása mellett a leendő felhasználókat azzal is segítse a szervezet,
hogy a szolgáltatás igénybe vételére alkalmas eszközökkel látja el őket. A
legjobb választást jelentő iPhone készülékek ugyanis mostanra igen közked-
veltté váltak a vak és gyengénlátó emberek körében, ám sokak számára még
mindig nem megfizethetők, illetve sokan emiatt elavult, korábbi típusú készü-
léket használnak, amin a szolgáltatás üzemeltetése nem garantálható.

A Távszem szolgáltatás használatához a projekt indikátorainak megfelelő-
en 800 látássérült személy kap tesztkészüléket, mely az MVGYOSZ tulajdo-
nában lesz. Azokat a felhasználók tartós használatba vehetik majd át az erre

vitéz és a keret külső része UV-A fényben zöld színű. A keret belső része és
az értékjelzés UV-A fényben narancs színű. A hologramfólia nem ezüst hatá-
sú részein UV-A fényben sárga színben fluoreszkáló, egymás alatt ismétlődő
500 felirat olvasható. A bankjegy előoldalán a bal oldalon vízszintesen és a
jobb oldalon függőlegesen látható fekete színű sorozatszámok UV-A fényben
zöld színben fluoreszkálnak. A papír anyagában mindkét oldalon kék és zöld
színű jelzőrostok, valamint piros színű pöttyök fluoreszkálnak. 

A vízjelmezőt UV-C fénnyel megvilágítva az előoldalon lovas kuruc vitéz
ovális keretbe foglalt képe, felette az 500 értékjelzés látható. A lovas kuruc
vitéz és a keret külső része UV-C fényben piros színű. A keret belső része és
az értékjelzés UV-C fényben barna színű. A papír anyagában mindkét olda-
lon kék és zöld színű jelzőrostok, valamint piros színű pöttyök fluoreszkálnak.

Mikroírás: a bankjegy hátoldalát több helyen nagyítóval vizsgálva a címlet-
értéknek megfelelő értékjelzés (500 FORINT), valamint az MNB felirat olvas-
ható.

www.mnb.hu


