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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
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ok beállítási probléma vagy egyéb kezelési nehézség, valamint Pilléhez for-
duljanak akkor is, ha fejlesztési javaslatot szeretnének tenni.

Pál Zsolt elérhetősége: mentor@mvgyosz.hu
Várjuk észrevételeiket vagy javaslataikat!

Dr. Nagy Sándor elnök

OrCam – a diszkrét segítség

Március 11-én érkezett meg az MVGYOSZ-hez egy OrCam nevű, elsősor-
ban a kevés látásmaradvánnyal rendelkezők életminőségét javító mini esz-
köz. Mérete kisebb, mint egy felnőtt ember kisujja, súlya pedig mindössze 14
gramm.

Mágnessel lehet egy szemüveg szárához rögzíteni. Fizikai paraméterei
miatt a használata nem feltűnő. (Tervezéskor a diszkrét megjelenés az egyik
fő célja volt a fejlesztőknek.)

Működési elve a 13 megapixel felbontású kamera által készített fotók a
készülékbe beépített és rendszeresen frissíthető mesterséges intelligencia
általi elemzése, a kapott eredmény emberi hangon történő közlése.

Képes a nyomtatott szövegek, feliratok felolvasására, arcok megjegyzésé-
re és azonosítására, bankjegyek felismerésére (Euro, forint és lej), termékek
azonosítására akár vonalkód alapján is. (Hamarosan akár 2.000.000 külön-
böző árucikket is fel fog ismerni!) Használata végtelenül egyszerű. A fel-
használó érintéssel vagy kézjelekkel vezérelheti. Beépített akkumulátorához
a töltőt mágneses illesztéssel lehet csatlakoztatni. Az eszközt a gyakorlatban
is kipróbálhatják majd az érdeklődők. Arról, hogy mikor és hogyan, az
mvgyosz.hu honlapon, a @mvgyosz Facebook oldalon és az MVGYOSZ
Hírlevélben olvasható hamarosan tájékoztatás.

Angyal Gábor szakmai vezető

A Segédeszközbolt ajánlata

Mechanikus reszelő (mini)
Ár: 860 Ft.
A termék segítségével könnyedén, egyszerűen és nem utolsó sorban bal-

esetmentesen tudjuk lereszelni a kisebb fűszernövényeket, mint például fok-
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hagyma, szerecsendió. Ugyanis
egy kis hengerbe kell tenni a lere-
szelni kívánt terméket, melyet a
reszelő felületén jobbra-balra kell
mozgatni. A hengerre helyezhető
egy védőkupak, mely megvédi az
ujjunkat az esetleges sérülésektől.
A termék anyaga rozsdamentes
acél.

Mechanikus sajtdaráló (mini)
Ár: 1445 Ft.
Az eszközt nyissuk szét a fogó

résznél és helyezzük a kívánt termé-
ket (pl. sajt, dió, mandula, stb.) a
daráló részbe.

Az eszköz fogó része műanyag, a
daráló rész pedig rozsdamentes acél-
ból készült.

Vezetékes retro telefonkagyló
Ár: 1880 Ft.
Ez a termék nem hiányozhat a nosztalgiát

kedvelő emberek háztartásából. Az eszköz
vezetékes headsetként funkcionál. 3,5 Jack
aljzattal rendelkező készülékekhez tudjuk
csatlakoztatni. A telefonkagylón négy darab
gombot találunk (felvevő és letevő, hangerő-
csökkentő és hangerőnövelő). A termék
műanyag, színe kék.

Euro bankjegy- és érmefelismerő (műanyag)
Ár: 1325 Ft.
Ennek az eszköznek a segítségével a látássérültek önállóan tudják leol-

vasni a különböző bankjegyek és érmék értékeit. A műanyag lap kb. két
bankkártya méretű, melyet félbe tudunk hajtani. Az egyik felén a pénzérmék,
míg a másik felén a papírpénzek meghatározása lehetséges. Az érmék és a
papírpénzek értékének leolvasását Braille-írás és tapintható jelek segítik.
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Vivienne, magyarul beszélő konyhai mérleg
Ár: 35.440 Ft.
Ez a nagy tudású, prémium minőségű termék nem hiányozhat egyetlen

háziasszony konyhájából sem.
Főbb funkciók:
súlyok összeadása,
célérték megadása: lehetőségünk van egy adott értéket rögzíteni és a

készülék magas, ill. mély hanggal jelzi, hogy éppen közeledünk vagy távolo-
dunk a megadott értékhez képest,

tojásóra (időzítő),
folyadék mennyiségének meghatározása,
darabmérés: megtudhatjuk, hogy hány darab cukorka van egy zacskóban,
idő és dátum bemondása,
maximum terhelhetőség: 5 kg,
a kijelzőn nagy számokkal jelennek meg a mért értékek,
a megfelelő gombok megnyomásával lehetőségünk van a hangerő növe-

lésére és csökkentésére.
A termék 4 darab AAA-s elemmel működik. Az ár az elemeket tartalmazza.
A mérleg hálózatról is működtethető, de a csomag nem tartalmazza az

adaptert.

Heidi magyarul beszélő konyhai mérleg:
Ár: 27.825 Ft.
Ez a prémium minőségű termék nem

hiányozhat egyetlen háziasszony kony-
hájából sem.

A mérleggel szilárd és folyékony hal-
mazállapotú hozzávalókat egyaránt
mérhetünk.

Főbb funkciók:
súlyok összeadása,
célérték megadása: lehetőségünk van

egy adott értéket rögzíteni és a készülék
magas, ill. mély hanggal jelzi, hogy
éppen közeledünk vagy távolodunk a
megadott értékhez képest,

mértékegységek közti váltás (gramm és dekagramm),
maximum terhelhetőség: 5 kg,
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a kijelzőn nagy számokkal jelennek meg a mért értékek,
a megfelelő gombok megnyomásával lehetőségünk van a hangerő növe-

lésére és csökkentésére.
A termék 4 darab AAA-s elemmel működik. Az ár az elemeket tartalmazza.
A mérleg hálózatról is működtethető, de a csomag nem tartalmazza az

adaptert.
Benedek Zoltán

ÚJság az újságban
Megjelent a JAWS for Windows 2019 

márciusi frissítése
Örömmel jelentjük be, hogy az angol változattal egy időben magyarul is

elérhetővé vált a JAWS 2019 március havi frissítése.
Az újdonságok közé tartozik, hogy az áprilisban érkező Google Chrome

74.0 böngésző használatakor megfelelően fog működni a weblap tartalmak
kijelölése és másolása. Ennek köszönhetően megmaradnak a HTML formá-
zások is.

A PowerPoint prezentációkban megjelenik a virtuális kurzor támogatása.
Így amikor elindítunk egy diasort az F5 billentyűvel, akkor ugyanúgy lehet a
virtuális kurzor segítségével egy dia tartalmában navigálni, mint egy webol-
dalon. Elérhetővé válnak a navigációt gyorsító billentyűk, lehet lépkedni a
hivatkozásokon és aktiválhatók is azok, listáztathatók a különféle objektu-
mok, úgymint ábrák, címsorok, listák és táblázatok, valamint a táblázat felol-
vasó billentyűparancsok is használhatók. A PowerPoint-ban a helyesírás-
ellenőrzés használata is elérhetővé vált.

A helyesírás-ellenőrzés használatára vonatkozó beállítások köre kibővült,
melyek elérhetők a Beállítási központon keresztül, a Szövegfeldolgozás ág
alatt.

Mostantól nem szükséges újraindítani a JAWS-t, amikor telepítünk vagy
eltávolítunk egy Vocalizer Expressive hangot az erre a célra szolgáló, beépí-
tett segédprogramon keresztül.

A magyar felhasználókat érintő változások közé tartozik, hogy a Profivox
meghajtó szoftverét már gyárilag tartalmazza a JAWS, így nem szükséges
azt külön telepíteni. Ha tehát egy másik termék által már telepítve lett a
Profivox beszédszintetizátor, akkor a JAWS 2019 további teendők nélkül
képes azt használni.


