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Felhívások, programajánlók

Az Országos Nyugdíjbiztosítási 
Főigazgatóság tájékoztatója a 

rokkantsági járadékról
Ki jogosult rokkantsági járadékra?
Az, aki a Nemzeti Rehabilitációs és 

Szociális Hivatal szakhatósági állásfog
lalása szerint a 25. életéve betöltése 
előtt teljesen munkaképtelenné válik, 
illetve 80 százalékos vagy azt m eghala
dó mértékű egészségkárosodást szenve
dett és részére nyugellátást, baleseti 
nyugellátást nem állapítottak meg.

Nem akadálya a rokkantsági járadék  
m egállapításának, ha az igénylő fogya
tékossági támogatásban részesül, illet
ve, ha az igénylő után családi pótlékot 
folyósítanak, továbbá az sem, ha a ké
relm ező m unkaviszonyban, egyéb  
m unkavégzésre irányuló jogviszony
ban áll.

Nem állapítható m eg rokkantsági já 
radék annak, aki térítés nélkül van in
tézményben elhelyezve.

M ikortól állapítható meg az ellátás?
A  rokkantsági járadékot az előbb  

említett feltételek fennállása esetén az 
igénybejelentést megelőző 6. hónap első 
napjától, legkorábban azonban annak  
a hónapnak az első napjától lehet m eg

állapítani, amelyben az igénylő a 18. 
életévét betöltötte.

Szükséges- e szolgálati idő a járadék
ra való jogosultsághoz?

A  rokkantsági járadék  megállapítá
sának nem feltétele, hogy az igénylő 
szolgálati időt szerezzen.

M ennyi a rokkantsági járadék össze
ge?

A  rokkantsági járadék  összege m eg
határozott (fix összegű), amely a nyug
díjszerű szociális ellátások emeléséről 
szóló jogszabályban rögzítettek szerint 
emelkedik.

M ikor szűnik meg a járadékra jogo
sultság?

Akkor, ha
- a jogosult részére nyugellátást, álla

pítanak meg, vagy
- ha a járadékos egészségkárosodása 

a 80 százalékot m ár nem éri el, vagy
- ha a jogosultat térítés nélkül inté

zetben helyezik el.
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Ki terjesztheti elő az igényt és hol?
A  rokkantsági járadék  m egállapítá

sára irányuló igényt az igénylő/megha- 
talmazottja vagy törvényes képviselője 
terjesztheti elő a jogosult lakóhelye sze
rint illetékes nyugdíjbiztosítási igazga
tóságon.

Az igény elektronikus úton is előter
jeszthető.

Az igény az erre a célra rendszeresí
tett K04 számú formanyomtatvány ki
töltésével érvényesíthető, am elyekhez 
mellékelni kell

- az egészségi állapotára, gyógykeze
lésére, rehabilitációjára vonatkozó ösz- 
szefoglaló adatokat tartalmazó, a házi 
orvostól, kezelőorvostól beszerezhető  
véleményt (" Beutaló"),

- az egészségügyi ellátásról szóló  
zárójelentés(eke)t, ha korábban ilyen 
ellátás(ok)ban részesült, továbbá kö

zölni kell az igénylő azonosításához 
szükséges adatokat, a társadalom bizto
sítási azonosító jelét, és gondnokolt ese
tében mellékelni kell a gondnokrende
lésről szóló határozatot.

A  rokkantsági járadékot a nyugdíj- 
biztosítási igazgatási szerv határozata 
alapján a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 
folyósítja.

A  rokkantsági járadékos jogosult a 
nyugdíjasok részére biztosított utazási 
kedvezményre.

Jogszabály:
83/1987. (XII. 27.) M T rendelet

A  tájékoztató az alábbi linkre kat
tintva megtalálható:

http://nrszh .korm any.hu /kapcsolo-
do-oldalak

Fekete István Országos Emlékverseny
Az Ajkai Látássérült Klub 2013. június 15-én ismét megrendezi Országos Fekete István 

Emlékversenyét, immár 13. alkalommal.
Négy-ötfós csapatok jelentkezését váija a kistérségi elnök, Horváth Arpádné (Jolika) a 

70/391-02-88-as telefonszámon, és Vallemé Horváth Andrea a Nagy László Városi Könyv
tár és Szabadidő Központban a 88/200-388-as telefonszámon.

Jelentkezni 2013. április 30-ig lehet
Felkészülni Fekete István "Csí és más elbeszélések" c. művéből kell.
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!
A  szállás és az étkezés költségeit a jelentkezőkkel később közöljük.

http://nrszh.kormany.hu/kapcsolo-
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Vasúti változások
Változnak a vasúti utazás feltételei 

február l-jétő l, márciustól pedig diffe
renciált helyjegyárakat vezet be a 
MAV-Start Zrt. - közölte a vasúttársa
ság.

A  kedvezményes vasúti utazás esetén  
február 1-jétől a jegy  vizsgálatnál az 
utasnak nem csak a menetjegyét, ha
nem a kedvezményre jogosító igazolvá
nyát is át kell adni a jegy  vizsgálónak, 
az eddigi felmutatás helyett. Ha az utas 
nem tudja, vagy nem kívánja átadni az 
iratot, nyolcezer forint pótdíj m egfize
tésére vagy az adatainak hitelt érdemlő 
megadására köteles - hívta fel a figyel
met közleményében a MAV-Start.

Változás az is, hogy a száz kilom éter 
vagy az ez alatti távolságra kiállított 
menetjegyek csak a jegyen feltüntetett 
naptári napon érvényesek. Az érvé
nyességen belül m egkezdett utazás 
másnap hajnali három óráig befejezhe
tő. A  m enetjegyek akár hatvan napos 
elővételben továbbra is m egvásárolha
tók.

A  nagyobb távolságra kiadott m enet
jegyek  érvényessége marad a távolság
tól függően két, három vagy négy nap.

M enettérti jegyet csak száz kilom é
ter feletti távolságra ad majd ki a vas
úttársaság. Ha az utas ennél rövidebb  
utazásánál a visszaútra is m eg kívánja 
vásárolni a jegyét, akkor a pénztáros

két, egy útra szóló jegyet ad.
M egszűnik a m enetjegyek visszatérí

tésénél a húsz százalékos kezelési költ
ség levonásakor alkalmazott ezer forin
tos felső határ. A  tapasztalatok szerint 
azonban a levont kezelési költség álta
lában pár száz forintos, így a módosítás 
alig érinti az utazásról részben vagy 
teljesen lemondókat - közölte a MAV- 
Start. Nem szám ítanak fel kezelési 
költséget, ha a menetjegy árának visz- 
szatérítése a vasút hibája miatt törté
nik.

Nemzetközi példákat is alapul véve, 
március 1-jétől a vasúti helyjegyek ára 
150 forintról 180 forintra nő, az utazás 
napján m egváltott helyjegyért azonban 
300 forintot kell majd fizetni. Az eltérő 
árak az elővételben történő jegyvásár
lásra ösztönöznek, ezzel lehetővé te
szik, hogy a vasúttársaság a valós igé
nyekhez mérten akár új kocsikat állít
son be az utasok színvonalasabb kiszol
gálása érdekében - fogalmaznak a köz
leményben.

A  pénteken és vasárnap 12 órától 
üzemzárásig vonatozók a vásárlás idő
pontjától függetlenül 300 forintért vált
hatnak majd helyjegyet. A  várakozá
sok szerint az elhalasztható vagy előbb
re hozható utazások elterelődésével ki
egyenlítettebbé válik az utasforgalom, 
a vasúttársaság így csúcsidőben is ké-



2013. március 33

nyelmesebb körülményeket biztosíthat 
az utasok számára. A  MAV-Start kö
zölte azt is: folyamatosan fejleszti szol
gáltatásait a feláras vonatokon, m ár a 
tarifaváltozással egyidejűleg ingyenes 
fedélzeti internetelérést is biztosít az 
InterC ity szerelvények egy részén, 
nyolc hónapon belül pedig az összes 
IC-kocsiban.

A  vasúttársaság a helyjegyárakból 
várható többletbevételt az elm últ év
ben m egkezdett járm űfelújítási prog
ram folytatására is kívánja fordítani, 
ennek keretében a legkevésbé kom for
tos elővárosi és távolsági kocsik m eg
újítását tűzte ki célul. A  helyjegyekre 
nyújtott üzletpolitikai kedvezm ények a 
továbbiakban is m egm aradnak. A z  
alaptarifák a legutóbbi átfogó árem e
lés, a 2010. februári 10-15 százalékos 
növekedés óta lényegében változatla

nok a vasúti szem élyszállításban - 
emelte ki a vasúttársaság.

Az intézkedéssel folytatódik a hely
közi közösségi közlekedési tarifarend
szer m egkezdett átalakítása. A  tavaly 
őszi első ütemben egyebek m ellett az 
em elt szintű szolgáltatások pótjegyára
inak utazási távolsággal arányos m eg
állapítása, és a m inőségi autóbuszos fel
ár növekedése hozott a vasút verseny- 
képességét javító  előrelépést - olvasha
tó a közleményben. A  személyszállítási 
közszolgáltatási szerződés új helyjegy
árakat rögzítő, véglegesítés alatt álló 
m ódosítása 2013. m árcius 1-jével lép
het életbe.

Forrás:
www.elvira.hu/hirek/hir.php? m id=1 

51090a4bd0bcl

Gépkocsi-szerzési pályázat
Újra kiírták a gépkocsi-szerzési pályázatot - március 31 -ig nyújthatják 

be igényüket a támogatottak

A  szociális és gyámhivatalokhoz nyújt
hatják be igényüket azok a közlekedésük
ben korlátozott magánszemélyek, akik a 

102/2011. (VL29.) számú Kormányrendelet 
értelmében jogosultak a szerzési támogatás
ra. A  korábban csupán a mozgássérültek

előtt nyitott támogatási lehetőséggel 2012 

szeptemberétől már a látás-, és hallássérül
tek, értelmi fogyatékosok, és autisták számá
ra is lehetőséget biztosít a gépjárművásár
lásra. Az igény benyújtására 2013. január 1. 
és 2013. március 31. között van lehetőség.

http://www.elvira.hu/hirek/hir.php
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A  "Könnyebb út a munkába" egy olyan 
támogatási rendszer, mely a mozgás-, vagy 

más szervi fogyatékossággal élő magánsze
mélyeknek nyújt lehetőséget a közlekedés
ben, elősegítve a kormány azon törekvését, 
mely az esélyegyenlőség jegyében kíván 

egyenlő lehetőséget biztosítani a munkavál
laláshoz. A  jogosulti kört áprilisban bővítet
te ki a kormány, megteremtve ezzel annak 

lehetőségét, hogy a támogatást a más jellegű 
fogyatékosságuk miatt a tömegközlekedést 
használni nem tudó emberek is igénybe ve
hessék. A  102/2011. (VL29.) számú Kor
mányrendelet értelmében a jogosultak új 
személygépjármű vásárlásához 900.000,- 
Ft-ot, használt gépjármű vásárlásához a 

bruttó vételár 60%-át, de maximum  

600.000,- Ft-ot igényelhetnek.
A  900 ezer forint összegű támogatás új, 

kézi- vagy automataváltós Suzuki Swift 12  
GLX, illetve Suzuki SX4 modell, a 600 ezer 
forint összegű támogatás típusmegkötés nél
kül, használt személygépkocsi megvásárlá
sához kérhető, a Széchenyi Bank által nyúj
tott finanszírozási konstrukcióban. A  jog
szabály lehetővé teszi, hogy a támogatással 
az eddigi legfeljebb négy év helyett - öt éve 

forgalomba helyezett személygépkocsit le- 
hessen megvásárolni. Az Állam által nyúj
tott támogatás mellett a Magyar Suzuki Zrt 

további jelentős flottakedvezményt biztosít, 
így az új gépjárművekhez az érvényben levő

lista ár 50%-áért juthatnak hozzá.
A  támogatásra pályázók első lépésként a 

területileg illetékes gyámhivatalhoz benyúj
tott hatósági igazolással bizonyítják jogo
sultságukat Ez lehet a Főt szerinti fogyaté
kossági támogatás megállapításáról szóló 

hatósági határozat, vagy a megállapítás 

alapjául szolgáló hatályos szakhatósági ál
lásfoglalás, szakvélemény másolata, vagy a 
szakértői szerv által a közlekedőképesség 

minősítéséről kiadott, állapotot igazoló vagy 
a minősítését elősegítő orvosi dokumentáció 

is. Továbbá a vakok személyi járadékának 

megállapításáról szóló hatósági határozat 
vagy a vakok személyi járadékát kérelmező 

csökkentlátó nyilvántartó lap másolata is ezt 
szolgálja. A  18 év alatti értelmi fogyatékos, 
autista, látási fogyatékos valamint hallási fo
gyatékos gyermekek esetében a magasabb 

összegű családi pótlékban részesülők eseté
ben szintén igényelhetik a támogatást, vizs
gálaton újra megjelenniük nem kell.

A  támogatás felhasználására az érintet
teknek három hónap áll majd rendelkezé
sükre.

További információkért keresse fel a 
http://lehetosegauto.hu/ oldalt!

http://lehetosegauto.hu/
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Jeladás - Novella pályázat
Jeladás - Novellapályázat fogyatékkal élés 

témakörben a Jeladás című összművészeti 
programsorozat keretében

A  Queer Kiadó novellapályázatot hirdet 
fogyatékkal élés témában, a "Jeladás" című 
összművészeti programsorozat keretében. A  
szövegek érinthetik a mozgás-, látás-, hallás- 
sérültek, az értelmi- és beszédfogyatékosok, 
az autisták és a halmozottan fogyatékosok 
mindennapjait

A pályázat célja
A  novellapályázat célja az, hogy akadá

lyoztatott társaink élethelyzeteit az irodalmi 
diskurzus terébe emelje, ezzel is artikulálja a 
fogyatékosságok különbözőségeit, ugyanak
kor bemutassa a másságok mélyén rejlő 
azonosságot

A pályázat részletei
Jeladás - Novellapályázat a fogyatékkal 

élés témakörben
Egy alkotó maximum három novellával 

pályázhat
A  beküldött prózamunkák teijedelme 

max. 15.000 leütés. A  műveket Word formá
tumban várjuk az info@queerkiado.hu 
elektronikus levélcímre.

A  pályaművek előtt minden esetben sze
repeljen a szerző neve (esetlegesen írói álne
ve) és e-mail címe.

A  beérkezett munkákra visszaigazoló e- 
mailt küldünk.

Díjazás: A  kiválasztott novellák helyet 
kapnak egy prózaantológiában. A  novella
pályázat nyertese számára sqját kötet meg
jelentetésének lehetőségét nyújtjuk.

Az első három helyezett szövegei kiemelt 
helyet kapnak a "Jeladás" című összmű
vészeti programsorozatban, valamint online 
megjelenést és 5000 Ft értékű könyvcsoma- 
got biztosítunk. Minden szerző tiszteletpél
dányt kap.

A  beküldött pályázatok csak kitöltött 
adatlappal és a felhasználási szerződés alá
írásával együtt érvényesek, melyeket az 
eredményhirdetés után küldünk ki a válasz
tott szerzőknek.

Teljes diszkréció: A  pályázat kiírói a bir
tokukba jutott személyes adatokat, infor
mációkat egyértelmű felhatalmazás nélkül 
harmadik félnek nem továbbítják, kizáró
lag a pályázattal kapcsolatos kommunikáci
óra használják fel.

A benyújtás határideje
2013. március 29.

info@queeridado.hu

Forrás:
http://palyazatmenedzserJiu/2013/02/03/j

eladas-novellapalyazat-fogyatekkal-eles-
temakorben-a-jeladas-cimu-osszmuveszeti-
programsorozat-kereteben/

mailto:info@queerkiado.hu
mailto:info@queeridado.hu
http://palyazatmenedzserJiu/2013/02/03/j
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Örökké tartó pillanatok
2013-ban a Szemezgető stábja cikkíró pályázatot ír ki "Örökké tartó 

pillanatok" címmel.
Az írásokat az alábbi témakörökben várjuk:
- Egy pillanat, mely megállította az időt
Erre a jeligére várjuk azokat a cikkeket, m elyek valami rendkívüli ese

ményről szám olnak be, legyen az egy fontos családi pillanat a cikkíró éle
tében, egy meghatározó találkozás élménye, vagy egy pozitív vagy negatív 
történés visszaidézése, m elynek következtében az életben minden m egvál
tozott.

- M osolygó pillanatok
Erre a jeligére vidám történeteket, anekdotákat várunk, ami alapulhat 

saját élményen, de természetesen lehet fikció is.
- Hétköznapi pillanatok
Erre a jeligére olyan írásokat várunk, m elyek hétköznapi, ám egy em 

ber életében mégis fontos pillanatokról szólnak. Szívesen olvasnánk akár 
annak történetét, hogy fogyatékkal élőként ki hogyan birkózik meg a hét
köznapok gondjaival, kihívásaival. Komolyabb és könnyedebb hangvételű  
cikkeket egyaránt szívesen fogadunk ez utóbbi témához.

A  pályamunkákat 2013. május 31-ig folyamatosan várjuk. Egy szakér
tő zsűri fogja kiválasztani a beérkezett pályam űvek közül a legjobbat, 
m elynek szerzőjét tárgynyereményben részesítjük. A  zsűri a beérkezett 
m űvek közül kiválaszt további 10 alkotást, m elyet a kiadványban publi
kálni fogunk, szerzőjével pedig (beleegyezése esetén) riportot készítünk, 
mely szintén m egjelenik a Szemezgető hasábjain.

Arra buzdítunk tehát mindenkit, hogy ragadjon klaviatúrát, és örökít
se meg azokat a pillanatokat, m elyeket érdemes m egmenteni a tovaszálló 
idő karmaiból.

Az alkotásokat az alábbi címre várjuk:
Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg M egyei Egyesülete 
4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 8., 2. emelet 
Email: info@vakegy.hu

mailto:info@vakegy.hu
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Képzőművészeti és versíró pályázat
A  M ozdulj! K özhasznú E gyesület 

képzőművészeti és versíró pályázatot 
hirdet "A pillanat varázsa” címmel.

Mottónk: "Időt kell szakítanod em 
bertársaidra, tégy valamit másokért, 
ha még oly apróságot is - valamit, am i
ért fizetséget nem kapsz, csupán a ki
tüntető érzést, hogy megtehetted. ”

A  pályázat fővédnöke és tiszteletbeli 
zsűritagja: Rúzsa M agdolna

A  pályázaton indulhatnak:
A  pályázat nyílt, életkortól, lakhely

től, foglalkozástól, egészségi állapottól 
függetlenül részt vehet rajta minden  
amatőr alkotó, legyen az ép vagy fogya
tékossággal élő egyaránt.

A  pályázat célja:
Minél több amatőr pályázó tapasz

talhassa meg az alkotás örömét, és a 
legjobb alkotások lehetőséget kapjanak  
a bemutatkozásra Budapesten. Ezzel a 
pályázatunkkal is szeretnénk minél át
járhatóbbá tenni azokat a kapukat, 
amelyek a fogyatékossággal élőket a 
környezetüktől elválasztják.

A  versíró pályázatot két kategóriába
soroljuk és díjazzuk:

-14-18  éves korig
- felnőtt kategória: 18 év felettiek
Egy alkotó 1 verssel jelentkezhet. A  

pályamű terjedelme: m aximum 1 AJ4 
oldal.

- formai követelmények: Times New  
Román betűtípus, 11-es betűméret, 1,5- 
es sorköz, 2,5 cm margó

A  zsűri tagjai:
- Pogány Judit, Kossuth-díjas és Já

szai M ari-díjas színm űvésznő, a szak
mai zsűri elnöke

- Karácsonyi Zoltán, színművész
- Ézsiás László, költő, előadó művész

A  képzőm űvészeti alkotásokat négy
kategóriába soroljuk és díjazzuk:

-6 -1 0  éves korig
-1 0 -14  éves korig
-1 4 -18  éves korig
- felnőtt kategória: 18 év felettiek
Egy alkotó m axim um  2 pályaművet

adhat be. A  pályam űvek mérete: A/3. 
Bármilyen technikát lehet használni: 
ceruza, festék, zsírkréta, pasztell, kol
lázs stb.

A  zsűri tagjai:
- Fark László, grafikus, a szakmai 

zsűri elnöke
- Kesselyák Rita, grafikus
- Kelemen Dénes, festőművész
- Tálosné Violányi M arianna, amatőr 

festőművész

A  pályam űvek benyújtása:
- a verseket e-m ailben várjuk a kö

vetkező címre: mozdulj@ hotm ail.hu
- a képzőm űvészeti alkotásokat pos

mailto:mozdulj@hotmail.hu
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tai úton vagy személyesen (hétfőtől csü
törtökig 9:00-18:00 óráig)

Cím: 1085 Budapest, Üllői út 14. 1. 
emelet 2. HE-DENT-TÁL Orvosi Ren
delő.

- a pályázó nevét, életkorát, elérhető
ségét (telefonszám, e-mail cím), vala
mint az alkotás címét fel kell tűntetni

- a pályázatokat e-m ailben igazoljuk  
vissza

A  pályázat beküldési határideje: 
2013. március 31.

Ünnepélyes díjátadás és a pályamű- 
vekből rendezett kiállítás megnyitója: 
2013. április 6. 14:00 óra, Arany tíz 
K ultúrház (Budapest, V. kerület, 
Arany János utca 10.)

A  szervezők örömmel várják az al
kotásokat!

"M ozduljunkegyütt, egymásért!" 
mozdulj @hotmail.hu  
www.mozduljegyesulet.blog.hu  
w w w .fa ceb o o k .co m /m o zd u ljeg y e-

sulet

" Tükörben a vers, tükörben a költő"
A  Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesületének Horizont Kultúrcsoportja 

"Tükörben a vers, tükörben a költő" címmel szavalóversenyt rendez 2013. ápri- 
lis 20-án (szombat) 10 órai kezdettel a Vakok Állam i Intézetének kultúrtermében  
(1146 Budapest, Herm ina út 21.) a Költészet Napja tiszteletére és Weöres Sándor 
(1913-1989) születésének századik évfordulója alkalmából.

Kötelező vers Weöres Sándor bárm ely költeménye, szabadon választott vers 
bármely költő szabadon választott verse.

Jelentkezési feltételek: a versenyen 14. életévüket betöltött sorstársak és párto
ló tagok vehetnek részt.

Jelentkezési határidő: 2013. április 12.
Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Bereczk Istvánné - telefon: 06-20/97-70-356
Nagy Krisztina - telefon: 06-30/394-14-98 vagy a
horizontkultura@ gmail.com  e-mail címen valam int személyesen félfogadási 

időben a Hermina Egyesület irodájában.
A  produkciókat szakmai zsűri bírálja el.

Jó felkészülést és eredményes m unkát kívánnak a Szervezők

hotmail.hu
http://www.mozduljegyesulet.blog.hu
http://www.facebook.com/mozduljegye-
mailto:horizontkultura@gmail.com
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Braille-könyvtári kölcsönzés változása

Tisztelt Olvasók!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy 2013. február 11- 

től keddenként és csütörtökönként 10 órától 14 óráig a H angos
könyvtárban kölcsönözhetnek Braille-könyveket.

Kérjük, hogy aki ebben az időben kívánja igénybe venni a 
Braille-köny vtár szolgáltatásait, az érkezéskor a portánál jelezze!

A  Hangos-könyvtár nyitva tartását a változás nem érinti.

M egértésüket köszönjük!

LECTORI SALUTEM! 
ÜDVÖZLET AZ OLVASÓNAK!

Nevem: Nagy Vendel. Szekszárdon élek, és látássérült vagyok. Negyven  
éve foglalkozom irodalommal, számos cikk, vers, és prózai mű szerzője 
vagyok. M ostanában egy új, elektronikus m agazin szerkesztésével foglal
kozom, az irodalom számos műfajában tárjuk az olvasó elé az élet dolga
it. A  lap címe: M EGSZÓLALOK.

Akit érdekel szórakoztató magazinunk, csak annyit kell tennie, hogy 
elküldi e-mail címét az újság e-mail címére: megszolalok@ freem ail.hu s 
már kapja is a lapot. Az újság ingyenes, azonnal küldjük. K épernyőolva
só programmal a vakok is akadálymentesen olvashatják.

Jó szórakozást!

Köszönöm érdeklődésüket.

Nagy Vendel

mailto:megszolalok@freemail.hu

