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Első a család
A Balázs Béla-díj az akadálymentesítés sikere is

Zalán János producert - a Pesti Magyar Színház jelenlegi igazgatóját - a
magyar szinkron szakmai színvonalának emeléséért és a filmes, televíziós
tartalmak akadálymentesítése terén végzett kiemelkedő tudományos teljesít-
ményéért állami kitüntetéssel ismerték el.

A Pesti Magyar Színház egy olyan teátrum, ahol a látássérültek minden
előadást akadálymentesen, audionarrációval követhetnek. Ezt Zalán János,
a színház 2015-ben kinevezett igazgatója vezette be és alakította intézmé-
nyesült rendszerré. Mindennek természetesen van előzménye – sokéves
tudományos munka, nyugat-európai és ausztrál tapasztalatok, valamint húsz
év szinkronstúdiós tevékenység kellett ahhoz, hogy az audionarráció szín-
vonalas és folyamatos esélyegyenlőségi szolgáltatássá válhasson az általa
vezetett színházban, amely az ő elhivatottságának köszönhetően fogad min-
den előadásán látássérülteket – a magyar színházak közül egyedüliként.

Zalán János, a Pesti Magyar Színház igazgatója március 15-én Balázs
Béla-díjat kapott. Ezt a díjat filmesek kapják. Talán kevesen tudják, hogy a
szinkronizált filmek végén hallható: „készült a Masterfilm Digital Kft-ben” az
voltaképpen a színház mellett egy általa vezetett rendkívül sikeres filmes vál-
lalkozást jelent, amely nemcsak az alkalmazottainak ad munkát, hanem biz-
tos megélhetést jelent sok-sok színésznek is. Zalán János 1994 óta van jelen
a hazai filmes-tévécsatornás médiaéletben. Részt vett többek között a
Disney Channel, Warner Bros., Cartoon Network, a National Geographic
Channel, a Hallmark Channel, az MTM-SBS TV, régebben az Animal Planet,
a Discovery és a FoxKids Channel csatornák magyar nyelvű adásainak indí-
tásában és gyártásában is.

2017-ben szerezte meg PhD tudományos fokozatát film és videóművészet
tudományágban, melynek kutatási területe az audiovizuális tartalmak (film,
televíziós sorozat, internetes tartalmak) elérhetővé tétele a látássérültek szá-
mára.

A friss Balázs Béla-díjas producer Pesti Magyar Színházban megvalósult
audionarráció standardja valójában korábban felállított filmes modelljére
épül. A színházi előadások akadálymentesítésével párhuzamosan ugyanis
azon dolgozik, hogy filmes modellje alapján a mozikban és a DVD forgalma-
zásban látható filmekhez is legyen akadálymentesített verzió, hiszen a látás-
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sérült emberek nemcsak a színházat, de a filmeket is szeretik. A színházi
tapasztalatok a mozira is adaptálhatók és viszont. Így ér össze színház és
mozi, és az akadálymentesség kidolgozott technológiája.

Ez a díj most mindannak szól, ami Zalán Jánosnak a filmes területen, és
az általa vezetett Pesti Magyar Színház elhivatott munkatársainak fontos.

Az MVGYOSZ nevében gratulálunk és további sikeres munkát kívánunk!
Dr. Nagy Sándor elnök

Néhány praktikus és fontos információ adóbevallás idején

2019. március 29.

Tapasztalataink szerint még mindig sok téves információ kering azzal kap-
csolatban, hogy milyen esetekben, milyen adókedvezmények illetik meg a
fogyatékos illetve egészségkárosodott adózókat, valamint az ellátásban
részesülőket. Ezúttal ezeket a rendelkezéseket járjuk körül részletesebben,
bízva abban, hogy sikerül az esetleges félreértéseket tisztázni.

Most elsősorban a személyi jövedelemadóhoz kapcsolódó kedvezmé-
nyekre térünk ki, de bizonyos szabályozásbeli ellentmondások kapcsán
ismét említést teszünk a szociális hozzájárulási adókedvezményről is.

Személyi kedvezmény 
A személyi jövedelemadóhoz kapcsolódik az ún. személyi kedvezmény,

amelyet azok érvényesíthetnek, akik súlyosan fogyatékosnak minősülő
emberként kötelesek adófizetésre. Ezen a ponton fontosnak tartjuk felhívni a
figyelmet arra, hogy e kedvezmény szempontjából a súlyos fogyatékosok
köre sokkal szélesebben került meghatározásra, mint szokásosan. Ez azt
jelenti, hogy nem csak a Fot. (1998. évi XXVI. törvény) alapján súlyosan
fogyatékosnak minősülő emberek, illetve a fogyatékossági támogatást vagy
rokkantsági járadékot kapók tartoznak ebbe a kategóriába, hanem mindazok,
akik az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele
szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló
335/2009. (XII. 29.) kormányrendeletben felsorolt betegségek valamelyiké-
ben szenvednek. Ez a rendelet számos betegséget sorol fel, a teljesség igé-
nye nélkül ide tartoznak például bizonyos daganatos betegségek, de némely
felszívódási zavart okozó intolerancia megbetegedés is.

A személyi kedvezmény a családi kedvezménnyel ellentétben nem az adó-
alapot, hanem az adót érinti, az arra jogosult személy adóelőlegét havonta
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az adott évre érvényes minimálbér 5%-ának megfelelő összeggel kell csök-
kenteni. Ez idén a 149.000 forintos minimálbért alapul véve 7450 Ft. A sze-
mélyi kedvezményre is igaz, hogy akár öt évre visszamenőleg is érvényesít-
heti az, aki elmulasztotta korábban igénybe venni, mert például nem tudott a
kedvezmény létezéséről.

Ugyanakkor, ha a fogyatékos személynek adott időszakban nincs szemé-
lyi jövedelemadó-köteles jövedelme, akkor a kedvezmény elvész, más csa-
ládtagja azt helyette nem érvényesítheti.

Családi kedvezmény
Köztudott, hogy a családi adókedvezmény szintén a személyi jövedelema-

dóhoz kapcsolódik, vagyis azt azok vehetik igénybe, akik valamilyen jogvi-
szonyban (munkaviszony, egyéni vagy társas vállalkozói jogviszony, eseti
megbízás, stb.) adóköteles jövedelemre tesznek szert, és emellett olyan
gyermekről gondoskodnak, aki után családi pótlékra (nevelési ellátás vagy
iskoláztatási támogatás) jogosultak.

Az viszont talán már kevésbé ismert tény, hogy ezt a kedvezményt olyan
személy is érvényesítheti, aki rokkantsági járadékban részesül, vagy aki a
családi pótlékot saját maga után kapja. Már itt utalunk azonban arra, hogy
nem illeti meg a családi kedvezmény csupán ellátása alapján azt, aki reha-
bilitációs, vagy rokkantsági ellátásban részesül.

A családi kedvezmény az adózó összevont adóalapba tartozó jövedelmé-
vel összefüggésben érvényesíthető, mértéke függ az adott családban eltar-
tottnak minősülők számától is. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha például a
rokkantsági járadékos vagy családi pótlékra jogosult személy egyedül él,
illetve nincs más a családjában, aki után a kedvezmény igénybe vehető
lenne, akkor ő havonta kb. 10.000 forint adókedvezményre jogosult. Ha még
van egy gyermeke is, kettőjük után már közel 40.000 forint adókedvezmény
jár havonta.

Ha a rokkantsági járadékosnak nincs személyi jövedelemadó köteles jöve-
delme, de van olyan családtagja, aki dolgozik, akkor - a személyi kedvez-
ménnyel ellentétben - ezt a rokkant személyt megillető családi kedvezményt
a családtag is érvényesítheti.

Erre a kedvezményre is igaz, hogy lehetőség van annak utólagos, öt évre
visszamenőleges érvényesítésére önellenőrzés útján.

Más a helyzet a foglalkoztatókat megillető szociális hozzájárulási adóhoz
kapcsolódó kedvezménnyel, mely jelenleg nem érvényesíthető, ha rokkant-
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sági járadékos személyt foglalkoztatnak. Mint ahogy arról egy korábbi írá-
sunkban részletesen szóltunk, ez évtől már minden megváltozott munkaké-
pességű személy foglalkoztatója élhet ezzel a kedvezménnyel, a rokkantsá-
gi járadékosokra azonban annak ellenére nem terjesztették ki, hogy azt több
alkalommal, több fórumon is kezdeményezték a fogyatékos érdekképvisele-
ti szervezetek.

Mivel a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó kedvezmény a foglal-
koztatóknak komoly könnyítést jelent (adókedvezményként az adóalap, de
legalább az adott évre érvényes minimálbér kétszerese után megállapított
19,5% adó megfizetése alól mentesülhetnek), ezért a számukra előnyösebb,
ha olyan személyt foglalkoztatnak, akivel kapcsolatban erre a kedvezmény-
re jogosultak lehetnek.

Ebből következően azoknak, akik rokkantsági járadékban részesülnek,
célszerű lehet részt venni komplex felülvizsgálaton, hogy foglalkoztatójuk
velük kapcsolatban is érvényesíthesse a szociális hozzájárulási adóhoz járó
kedvezményt. A 2018. évi LII. törvény 13. § (3) bekezdése értelmében e ked-
vezmény szempontjából megváltozott munkaképességű személynek minő-
sül,

a) akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősí-
tése alapján 60 százalékos vagy annál alacsonyabb mértékű, illetve

b) aki 2011. december 31-én - a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
törvény alapján megállapított - I., II., vagy III. csoportos rokkantsági, balese-
ti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult és jelenleg rokkantsági ellátásban vagy
rehabilitációs ellátásban részesül.

Gulyásné dr. Bölkény Ágota

Tuti tippek, rövid hírek
Új szolgáltatás az MVGYOSZ-ben

Az utóbbi időben a szövetségben több digitális szolgáltatás fejlesztése
valósult meg: új honlap, egységes tagnyilvántartó rendszer, online hangos-
könyvtár, megújult hírlevél. Ezen szolgáltatások megismerése és használata
során több kérdés és javaslat merült fel a felhasználókban.

Ezek kezelése érdekében létrehoztuk a mentori szolgálatot, amelynek
munkatársa Pál Zsolt (Pille). Hozzá forduljanak, ha a fenti szolgáltatások
használata közben elakadnak, valamelyik szolgáltatás nem megfelelően
működik készülékükön, legyen az okostelefon vagy számítógép. Legyen az


