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Első a család

őket
hagyd lengni fel az égig
és szállani a múltba.
Te
a jelen vagy,
az alma,
nyúlj érte fel
a fádig,

fogd kezedbe, sugárzik,
mint valami csillag,
no. tépd le,
harapj belé és vágj fütyörészve
további útjaidnak.

https://moly.hu/polcok/
szamomra-kedves-versek 

Akik a távolból helyettünk látnak – Bemutatkoznak 
a Távszem operátorok

2019 áprilisában állt munkába az MVGYOSZ-nél az a 15 fő, akikből június
végére képzett Távszem operátorok és ügyfélszolgálati munkatársak lettek.
Ők már javában biztosítják a Távszem szolgáltatást, vagyis intézik a fel-
használók regisztrációját, és ami talán ennél is izgalmasabb: a távolból
helyettünk látnak.

A Távszemet már használó olvasóinknak a hangjuk és a nevük már isme-
rős lehet, ha pedig ennél többre is kíváncsiak velük kapcsolatban, akkor jó
hírünk van: decemberig mindannyian bemutatkoznak önöknek.

Beszélgetés Fazekas Eszter Távszem operátorral

- Kérem, mondjon pár szót magáról, érdeklődési köréről, szabadidős tevé-
kenységeiről, stb.

- Üdvözlöm a kedves olvasókat! Fazekas Eszter vagyok, 30 éves, operá-
torként dolgozom a Távszemnél. Eredetileg történész-muzeológus vagyok,
korábban múzeumban dolgoztam. Ennek okán érdekelnek a különböző kul-
túrák, világunk mind kulturális, mind természeti értékei. Szabadidőmben sze-
retek színházba, kiállításokra járni, olvasni, úszni, barátokkal társasjátékoz-
ni. Nagyon szeretem a természetet, az állatokat, szívesen kirándulok, ha
időm engedi. Körülbelül egy éve búvárkodom is, nagyon élvezem, hogy most
már a víz alatti világot is felfedezhetem!

- Mi az, amit fontosnak tart elmondani a személyiségéről?
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- Alapvetően kissé
befelé forduló típusú
ember vagyok, nem én
szoktam lenni a társaság
középpontja. Inkább a
hallgatóság vagyok, a
körülöttem lévő emberek-
re és dolgokra érdeklőd-
ve és nyitottan tekintek.
Odafigyelek másokra, a
hozzám közel állók társa-
sága pedig mindennél
fontosabb számomra.

- Mennyire optimista
ön? Hogyan küzdi le a nehezebb élethelyzeteket?

- Hajlamos vagyok hamar elkeseredni, de úgy érzem, folyamatos munká-
val sokat fejlődök ezen a téren, például sokkal kevesebbet őrlődök dolgokon,
mint régebben, megtanultam az elengedést is. Ebből a szempontból nekem
mindig a barátok támogatása, valamint az állataim szeretete (kutya és macs-
ka) jelentette a legtöbbet. A mindennapi nehézségek leküzdésében pedig
egy tartalmas hobbi is sokat segít, nekem újabban leginkább a búvárkodás
ilyen, nagyon örülök, hogy rátaláltam erre a sokoldalú, kihívásokkal teli sport-
ra.

- Mi motiválta önt, hogy a Távszemnél helyezkedjen el?
- Korábban teljesen más területen, a kulturális szférában dolgoztam.

Ugyanakkor múzeumi munkám során többször tartottunk a kollégáimmal
speciális tárlatvezetést, illetve főleg hallásra és tapintásra épülő múzeumpe-
dagógiai foglalkozásokat gyengénlátók számára. Emellett édesanyám sze-
mész, az ő munkáját és elhivatottságát látva már egészen kicsi koromban
megérthettem, hogy a vizualitás teljes vagy részleges hiánya mennyi nehéz-
séget okozhat a mindennapok során a vak és gyengénlátó emberek számá-
ra. Így amikor teljesen véletlenül megláttam az operátori álláslehetőséget
egy állásportálon, nagyon felkeltette az érdeklődésemet ez a számomra
alapvetően új feladatot jelentő munka. Kicsit tartottam is tőle, mennyi esé-
lyem lehet viszonylag tapasztalatlanként ezen a területen, mégis úgy érez-
tem, érdemes megpróbálni, jelentkeztem, és nagyon örülök, hogy így tettem!
Nagyon jó érzés olyasmivel foglalkozni nap mint nap, amivel mások minden-
napi életét megkönnyíthetem.
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- A szakmai képzés alkalmából szerzett-e személyre szóló, életét megha-
tározó élményeket?

- Nagyon széleskörű volt az oktatásunk, a sok új ismeretanyag mellett ren-
geteg élménnyel is gazdagodtunk. Nagyon élveztem például a különféle
helyzetgyakorlatokat, de számomra talán az MVGYOSZ csepeli
Vakvezetőkutya-kiképző Központjába tett látogatásunk volt a legemlékezete-
sebb, ahol belepillanthattunk abba a folyamatba, melynek során ezek a
kutyák olyan csodálatos segítőtársakká tudnak válni. Nagyon megérintett, el
is gondolkodtam rajta, hogy a jövőben esetleg jelentkezzek önkéntes kölyök-
nevelőnek.

- A segítségkérés nem mindenkinek megy könnyen. Önnek kellemetlen, ha
mások segítségére szorul?

- Segítségre szorulni nem könnyű, és nem könnyű azt kérni, de elfogadni
sem, hiszen az ember így valamelyest kiszolgáltatja magát másoknak. Ezért
az se mindegy, kitől kapjuk a segítséget, megbízunk-e az illetőben. Nekem is
nehéz sokszor elfogadni, de végső soron a saját és egymás életét könnyít-
jük meg vele, ha tudunk segítséget kérni és elfogadni. Számomra az is nyo-
masztó tud lenni, ha valaki kéretlenül próbál – még ha jó szándékból is –
segíteni. Ennek elutasítása konfliktushoz, sértődéshez vezethet.

- Ismerőseinek, barátainak mesélt-e már a munkájáról? Hogyan reagáltak?
- Természetesen szoktak érdeklődni, hogy milyen hívásokkal keresnek meg

bennünket, operátorokat. Konkrét eseteket nyilván nem mesélhetek el, de
hogy leggyakrabban milyen helyzetekben kérik a segítségünket a látássérül-
tek, arról szoktam beszélni. Pár hete pedig volt egy nagyon kellemes élmé-
nyem ezzel kapcsolatban. Részt vettem egy néhány napos kiránduláson, szá-
momra szinte csupa ismeretlen ember társaságában. Az első este, amikor
vacsora mellett úgy istenigazából elkezdtünk ismerkedni egymással és ki-ki
elmondta azt is, hogy mivel foglalkozik, szinte mindenki az én munkámat talál-
ta a legizgalmasabbnak. Az út további ideje alatt is folyamatosan kérdezget-
tek, érdeklődtek, lelkendeztek, hogy milyen nagyszerű dolog, hogy nap mint
nap segítek másoknak. Egy lány úgy fogalmazott, hogy nemes hivatásom
van. Nagyon örülök, hogy mások is értékesnek ítélik a munkánkat.

- Melyik műszakban dolgozik szívesen?
- Leginkább a délelőtti, 6-14 óráig tartó műszakot kedvelem.
- Mit üzen az olvasóknak?
- Inkább üdvözölném őket és minden jót kívánok!
Munkájához további eredményes mindennapokat, hobbijához pedig sok

örömöt kívánunk! Árvay Mária



VAKOK VILÁGA30

Beszélgetés Rasztotzky-Lukács Marianna Távszem operátorral

- Kérem, meséljen egy pár szót magáról, szabadidős tevékenységeiről,
stb.

- Üdvözlöm a kedves olvasókat! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy
bemutatkozhatok! Rasztotzky-Lukács Marianna vagyok, szociális munkás
szakon diplomáztam 2007-ben, és azóta a szakmában dolgozom. Ezelőtt fel-
nőtt értelmileg akadályozott emberekkel foglalkoztam 5 évig egy foglalkozta-
tó otthonban, amit nagyon szerettem.  Sajnos nagyon messze volt a lakóhe-
lyemtől, ezért kényszerültem munkahelyet váltani. Másodállásban callcenter-
ben is dolgoztam. Szabadidőmet a családommal töltöm, 9 éves kisfiammal
és férjemmel. Ők töltik ki a mindennapjaimat.

- Mi az, amit fontosnak tart elmondani a személyiségéről?
- Mozgássérültként élem az életem, így az eddig megszerzett tudást,

tapasztalatot széleskörűen tudom használni a Távszem projektben. Ebben a
munkában leginkább azt kedvelem, hogy segíthetek a sorstársaimnak, sok
erőt adhatok a mindennapi kihívások leküzdésében, professzionális segít-
ségnyújtással és sok humorral. Így itt a hátrányom előnnyé válik és alakul.
Ezért is választottam ezt a szakmát hivatásomként.

- Mennyire optimista ön? Hogyan küzdi le a nehezebb élethelyzeteket?
- Nem tartom magam optimistának, csak a praktikus élettapasztalat adta

lehetőségeket próbálom minél jobban és minél gyakorlatiasabban átültetni a
mindennapi életbe. Tudjuk, hogy a mindennapok során az egyszerűnek tűnő
feladatok is komoly kihívást jelenthetnek a fogyatékkal élők számára, amely
kihívások adott esetben megsokszorozódnak. Nekem a legnagyobb segítő
partnerem a humor és a kreativitás ez ügyben. 

- Hogyan került kapcsolatba a Távszemmel?
- Egy régi kedves barátnőm küldte el nekem az álláslehetőséggel kapcso-

latos felhívást. Elolvasva azt, egyértelmű volt számomra, hogy ilyen testhez-
álló munka ritkán adódhat az életemben. A felhívásban minden előnyként fel-
tüntetett személyiségi jellemző és tapasztalattal kapcsolatos elvárás illett
rám. Nagy izgalommal és tettre készen vártam, hogy elkezdhessek dolgoz-
ni. A szociális munka egyedi lehetőségét vélem benne felfedezni testre sza-
bottan (sok mozgás nélkül segíthetek sorstársaimnak).

- A szakmai képzés alkalmából szerzett-e személyre szóló, életét megha-
tározó élményeket?

- Szociális munkás tanulmányaim során sok tapasztalatot szereztem a
témában, valamint a saját érintettségem révén is jó lehetőség megtapasztal-
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ni a segítséget kérő és
segítséget nyújtó oldalt.
Számomra érdekes volt
mozgássérültként meg-
tapasztalni a vakok vilá-
gában felmerülő nehéz-
ségeket. Ebben legin-
kább a Vakrepülés nevű
színtársulat előadása
fogott meg, valamint a
narrált színház. Nagy
élmény volt mindkettő.

- "Azért vagyunk a föl-
dön, hogy segítsünk
egymásnak. Különben
mi lenne velünk?"
(Giorgio Pressburger)

Mi jut erről eszébe?
- Talán már említet-

tem, hogy én is sokszor
kerülök olyan helyzetbe,
hogy mások jóindulatán,
figyelmességén múljon
a dolog pozitív kimene-

tele. Nagyon jó érzés megtapasztalni mások segítőkészségét. És ugyanilyen
jó segíteni valakinek. Ettől lesz szebb a világ!

- Ismerőseinek, barátainak mesélt-e már a munkájáról? Hogyan reagáltak?
- Amikor meséltem a barátaimnak erről a lehetőségről, nagyon testhezálló-

nak találták ezt a munkát számomra. Szeretném azt gondolni, hogy sok bol-
dog Távszem felhasználó lesz országszerte, akiket a nap 24 órájában tudunk
segíteni.

- Mit üzen az olvasóknak?
- Szeretném azt hinni, hogy sok embernek a mindennapok során olyan ter-

mészetes lesz minket felhívni bármikor, bármely esetben, mint eddig szíves-
séget kérni környezetüktől, családtagjaiktól.

Bizonyára már most is így van!
Köszönöm a beszélgetést!

Árvay Mária
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Novemberben ismét jön a nyugdíjprémium 
vagy az egyszeri juttatás, valamint a nyugdíj kiegészítés

A korábbi évekhez hasonlóan azok, akik nyugdíjban, illetve valamilyen
egyéb – alább részletezendő – ellátásban részesülnek, november hónapban
a havi ellátásuk mellett adott esetben kétféle plusz juttatásra is számíthatnak.

Nyugdíjprémium vagy egyszeri juttatás

Nyugdíjprémiumot akkor kell fizetni, ha a bruttó hazai termék változatlan
áron számított növekedésének a tárgyévben várható mértéke meghaladja a
3,5%-ot, és az államháztartás egyenleg célja várhatóan teljesül (1997. évi
LXXXI. törvény 101. § (5) bekezdése). Mint ahogy az elnevezés is utal rá, a
nyugdíjprémium a nyugellátásokhoz (saját jogú, illetve hozzátartozói nyugdí-
jak) kapcsolódik. Éppen ezért a 2019. évi nyugdíjprémiumról és egyes más
ellátások után járó egyszeri juttatásról rendelkező 237/2019. (X. 16.) kor-
mányrendelet alapján az ott előírt feltételek fennállta esetén a nyugdíjasok
prémiumra, azok pedig, akik valamilyen egyéb ellátásban részesülnek – a
prémiummal azonos módon kiszámított – ún. egyszeri juttatásra jogosultak.

Nyugdíjprémiumra azok számíthatnak, akik novemberben saját jogú (pél-
dául öregségi) nyugdíjat, illetve hozzátartozói nyugellátást (özvegyi nyugdíj,
árvaellátás stb.) kapnak, és erre az ellátásra a tavalyi évben is már legalább
1 napig jogosultak voltak. 

Egyszeri juttatásra jogosultak mindazok, akik november hónapban a kor-
mányrendelet 3. §-ában felsorolt ellátások valamelyikében – közülük ezúttal
a legfontosabbakat kiemelve – részesülnek (például rokkantsági ellátás,
rehabilitációs ellátás, rokkantsági járadék, fogyatékossági támogatás, vakok
személyi járadéka, hadigondozotti pénzellátások, stb.). Az egyszeri juttatás
tehát azt is megilleti, akinek az ellátását ebben az évben állapították meg.
Mivel olvasóink közül többen jogosultak rá, fontos megemlíteni, hogy a csa-
ládtámogatási ellátások körébe tartozó magasabb összegű családi pótlékra
a tárgyalt kifizetés természetesen most sem vonatkozik.

A nyugdíjprémium, illetve egyszeri juttatás mértéke a november havi ellá-
tás 25%-ának, legfeljebb 20.000 forintnak az 1,1-szerese. Ez azt jelenti, hogy
a prémium, illetve egyszeri juttatás maximális összege 22.000 Ft lehet akkor
is, ha az ellátás összegének 25%-a ennél magasabb. Sőt ennél az összeg-
nél az sem kaphat többet, aki egyidejűleg több – prémiumra, illetve egyszeri
juttatásra egyaránt jogosító – ellátásban is részesül, mivel ezeket összeadva
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kell az egyösszegű kifizetés mértékét kiszámítani.
Fogyatékossági támogatás, illetve vakok személyi járadéka esetében ezek

októberi összege alapján számítandó ki az egyszeri juttatás.
Nyugdíjprémiumra, illetve egyszeri juttatásra nem tarthat igényt az, aki

novemberben nem kapott ellátást például azért, mert az arra való jogosult-
ság év közben megszűnt.

Egyösszegű kifizetés

Ha a fogyasztói árak növekedésének tárgyévben várható mértéke legalább
1 százalékponttal meghaladja a januári nyugdíjemelés mértékét, akkor
november hónapban – január 1-jére visszamenőleges hatállyal – kiegészítő
nyugdíjemelést kell végrehajtani. Ha pedig az eltérés mértéke az 1 száza-
lékpontot nem éri el, akkor novemberben az egész évre járó különbözetet
egy összegben kell kiutalni (1997. évi LXXXI. törvény 62. § (3) bekezdés).
Minthogy a szóban forgó eltérés mértéke ezúttal csupán 0,7 százalék, vagyis
1 százalékpont alatt van, ezért a nyugellátások és egyes más ellátások 2019.
novemberi kiegészítéséről rendelkező 238/2019. (X. 16.) kormányrendelet
alapján novemberben csak egyösszegű kifizetésre és nem visszamenőleges
emelésre kerülhet sor.

Az egyösszegű kifizetés mértéke a november hónapra járó ellátás 8,4 szá-
zaléka azzal, hogy aki több erre jogosító ellátást is kap, a kifizetés mind-
egyikkel összefüggésben külön-külön megilleti.

Az egyösszegű kifizetésre az tarthat igényt, aki nyugellátásban (öregségi,
özvegyi nyugdíj, árvaellátás, stb.), vagy egyéb ellátásban – közülük most is
csak a fontosabbakat említve – (rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás,
rokkantsági járadék, fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka,
hadigondozottak pénzellátásai, stb.) részesül és ezen ellátás 2019. január 1.
előtti időponttól került megállapításra.

Természetesen azokat is megilleti az egyösszegű kifizetés, akiknek bár
idén állapítottak meg például rokkantsági ellátást, azonban előtte szintén rok-
kantsági ellátást, esetleg rokkantsági járadékot kaptak.

Többen lesznek olyanok is, akik az egyösszegű kifizetésnek csak időará-
nyos részére tarthatnak igényt. Ide tartoznak például azok, akiknek az ellá-
tásra való jogosultsága év közben szűnt meg, vagy akiknek idén állapítottak
meg például özvegyi nyugdíjat, de az elhunyt jogszerző 2019. január 1. előtt
öregségi nyugdíjban, esetleg korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandó-
ságban részesült.
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Figyelem! Az egyösszegű kifizetés időarányos részének kifizetését külön
kérni kell, azt nem utalják automatikusan. Ha az ellátásban részesült sze-
mély év közben elhunyt, akkor vele együtt élt közeli hozzátartozói, ilyenek
hiányában örökösei kérhetik az egyösszegű kifizetés időarányos részének
kiutalását.

Végül fontos említést tenni arról is, hogy a mostani egyösszegű kifizetés
egy hónapra eső része, ami 0,7 százalék, 2020. januárjában épül be eme-
lésként az ellátások összegeibe, még az éves nyugdíjemelés végrehajtását
megelőzően.

Összegezve: november hónapban az arra jogosultak mind a nyugdíjpré-
miumot vagy az egyszeri juttatást, mind pedig az egyösszegű kifizetést meg-
kapják, 2020. január 1-jétől pedig az egyösszegű kifizetés egy hónapra eső
része (0,7 százalék) emelésként beépül az ellátások összegeibe.

Gulyásné dr. Bölkény Ágota jogtanácsos

Szeptembertől új szabály az árvaellátásnál

Az árvaellátásra vonatkozó előírások 2019. szeptember 1-jétől módosul-
nak, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
55.§ (3) bekezdésének a) pontját érintő jogszabályváltozás következtében.

A szeptember 1-jétől hatályos rendelkezés szerint iskolai tanulmányok
címén azt a gyermeket is megilleti az árvaellátás, aki betegsége, testi vagy
értelmi fogyatékossága, várandóssága, gyermekszülés vagy három évesnél
fiatalabb gyermekének gondozása miatt a tanulmányait egyéni munkarend-
del rendelkező tanulóként végzi. A jogszabály módosítás a nemzeti közne-
velésről szóló 2011. évi CXC. törvény ugyancsak 2019. szeptember 1-jétől
hatályos 45.§ új (5) bekezdésével való összhangot valósítja meg. Eszerint,
ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődé-
se, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából elő-
nyös, a tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni munka-
rend kérelmezhető. (A korábbi magántanulói, és a helyébe lépő új, az egyé-
ni munkarenddel rendelkező tanulói jogviszony közötti oktatási szempontú
különbségre ez az írás nem tér ki.)

Az árvaellátásra vonatkozó legfontosabb hatályos rendelkezések így a
következők:

Árvaellátásra az a gyermek jogosult, akinek szülője öregségi nyugdíjas-
ként halt meg, vagy rendelkezett a halála időpontjában betöltött életkorra elő-
írt mértékű szolgálati idővel.
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Ha a kellő mértékű szolgálati idővel a szülő nem rendelkezett, kivételes
méltányosságból állapítható meg a hozzátartozói nyugellátás.

Az árvaellátás az egyetlen ellátás, amikor különleges, rendkívüli méltány-
lást igénylő körülmények miatt akkor is megállapítható méltányosságból az
ellátás, ha az elhunyt egyáltalán nem rendelkezett szolgálati idővel (például
nappali tagozatos felsőfokú tanulmányokat folytató szülő hunyt el).

Az árva részéről fennálló egészségi probléma, azaz a megváltozott mun-
kaképesség is jogosító feltétel lehet, ha:

a szülő elhalálozása a gyermek tizenhatodik (illetőleg oktatási intézmény
nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermek esetében legfeljebb a
huszonötödik) életévének betöltése előtt következett be és a gyermek ekkor
már megváltozott munkaképességű volt,

továbbá akkor, ha az árva az árvaellátás folyósításának megszűnése előtt
vált megváltozott munkaképességűvé.

Mindkét esetben az árvaellátás az általános szabálytól eltérően életkorra
tekintet nélkül a megváltozott munkaképesség időtartamára jár.

Az általános szabály szerint tizenhat éves korig alanyi jogon jár az árvael-
látás.

A tizenhatodik életév betöltését követően az árvaellátás akkor jár, ha a
gyermek nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy felsőoktatási intézmény-
ben nappali képzésben vesz részt. Ez esetben az árvaellátás a tanulmányok
időtartamára, legfeljebb azonban a huszonötödik életév betöltéséig jár.

A huszonötödik életévét betöltött, de huszonhét évnél fiatalabb, és felső-
oktatási intézményben nappali képzésben tanulmányokat folytató árva részé-
re rendkívül indokolt esetben kivételes árvaellátás állapítható meg. Ez a kivé-
teles árvaellátás a felsőoktatási intézményben első nappali alap- és mester-
vagy osztatlan képzésben folytatott, az oklevél megszerzésére irányuló
tanulmányok idejére, a képzési és kimeneti követelményekben meghatáro-
zott képzési időt meg nem haladóan, legfeljebb az árva huszonhetedik élet-
évének betöltéséig állapítható meg. Ugyanezen szabályok szerint méltá-
nyosságból a huszonötödik életévét betöltött személy korábban megállapított
árvaellátásának meghosszabbítása is engedélyezhető.

A Magyar Államkincstár központja rendkívül indokolt esetben fenti feltéte-
lek hiányában is engedélyezheti az árvaellátás meghosszabbítását.

Ha az árva betegsége, testi vagy szellemi fogyatékossága miatt egyéni
munkarenddel rendelkező tanulóként végzi tanulmányait e tanulói jogviszony
alapján is jogosult az árvaellátásra. Az egyéni munkarend alapján (szeptem-
ber előtti szabályozás szerint magántanulói státuszban) folytatott tanulmá-



VAKOK VILÁGA36

nyok korábban csak akkor jogosítottak árvaellátásra, ha betegség vagy testi,
szellemi fogyatékosság miatt kell ezt a képzési módot választani.

2019. januártól élő új lehetőség, hogy iskolai tanulmányok címén azt az
árvát is megilleti az árvaellátás, aki várandóssága, gyermekszülés vagy
három évesnél fiatalabb gyermekének gondozása miatt tanulmányait egyéni
munkarenddel rendelkező tanulóként (szeptember előtt magántanulóként)
végzi. (A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
55. § (3) bekezdés a) pontjának rendelkezése.)

A mai változatos tanulási formák, lehetőségek megkívánták az árvaellá-
tással kapcsolatban is a hozzáigazítást. Így 2015. január 1-től akkor is jogo-
sult a gyermek az árvaellátásra, ha huszonöt évesnél fiatalabb, és felnőtt-
képzésben vesz részt, ha a felnőttképzés nem távoktatási formában folyik,
és a képzés heti átlagos óraszáma eléri a hét órát.

Meghatározott esetben a tanulói, hallgatói jogviszony szünetelésének idő-
tartamára is jár az árvaellátás. Az árvaellátásra való jogosultságot ugyanis
nem érinti, ha a középiskolai tanuló tanulói jogviszonya, illetve a felsőoktatá-
si intézmény hallgatójának hallgatói jogviszonya betegség vagy szülés miatt
szünetel.

Iskolai tanulmányok folytatása címén az árvaellátás a tanulmányok befeje-
zése hónapjának végéig, a nyári tanulmányi szünet időtartamára is jár.

Abban az esetben, ha az árva folyamatosan tanul, de tanulmányi szint vál-
tása történik, azaz a középiskolai tanulmányok befejezését követően azon-
nal felsőfokú képzés kezdődik, a tanulmányok folytatása folyamatosnak
tekintendő.

A felsőfokú tanulmányok megkezdéséről szóló oktatási intézmény által kia-
dott igazolás benyújtásakor az árvaellátás visszamenőlegesen a nyári szü-
net időtartamára is kifizetésre kerül.

A tanulói, hallgatói jogviszonyt rendszeresen igazolni kell. Magyarországon
tanuló árva esetén a közoktatási információs rendszer, és a felsőoktatási
információs rendszer működtetője igazolja a tanulói hallgatói jogviszony léte-
sítését, fennállását, a befejezés várható időpontját, valamint a jogviszony
megszűnését, szünetelését.

A tanulmányok folytatása a képző intézmény által közvetlenül kiadott iga-
zolással is lehetséges. Külföldön folytatott tanulmányok esetén az oktatási
intézmény által kiállított igazolással kell a tanulmányokat igazolni a képzés
megkezdésétől számított egy hónapon belül. Megkönnyítheti az igazolást, ha
a Magyar Államkincstár honlapjáról letölthető kétnyelvű (angol-magyar) iga-
zolás nyomtatványt állíttatjuk ki a külföldi képző intézménnyel.
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Külföldön folytatott tanulmányok esetén a középiskolai képzésben való
részvételt évente, a felsőoktatásban folytatott tanulmányokat félévente kell
igazolni.

Molnárné dr. Balogh Márta
Adó Online Hírlevél 

Tuti tippek, rövid hírek

Negyedéves beszámoló a Távszem projektről

A hetedik negyedév a Távszem projekt talán legizgalmasabb időszaka volt.
2019 júliusában elindult a Távszem szolgáltatás nyilvános tesztidőszaka, így
ez a negyedév elsősorban a szolgáltatás mindennapi működésének kialakí-
tásával telt.

A negyedév legna-
gyobb eseménye a pro-
jekten belül a július 16-án
megtartott sajtónyilvános
esemény volt, melyen
ünnepélyes keretek
között indítottuk útjára a
Távszem szolgáltatás
féléves nyilvános teszt-
időszakát. Az esemény
rendkívüli sajtóvisszhan-
got váltott ki, számos
helyi és országos médi-
um foglalkozott a szolgáltatással. Az ünnepélyes indulást az EMMI államtit-
kára, az irányító hatóság munkatársai és a Köztársasági Elnöki Hivatal kép-
viselői is megtisztelték jelenlétükkel.

A nyilvános tesztidőszak elindulásával egy időben elérhetővé vált a
Távszem alkalmazás az Appstore-ban és a Play Áruházban is. Az operáto-
rok ettől a naptól folyamatos munkabeosztásban dolgoznak és a két ügyfél-
szolgálati munkatárs feladatai is jelentősen megsokasodtak. A negyedév
lezárására gyakorlatilag sikerült teljesíteni a nyilvános tesztidőszak fél évére


