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Felhívások, programajánlók

Kedvezményes fehér bot vásárlás
Az MVGYOSZ Országos Elnöksége 13/2013. (II. 12.) sz. határozata alapján a HD 

kampány Fehér Bot Alap kamatjának segédeszközökre fordított alaprésze kamatából 
az MVGYOSZ az összes OEP által nem támogatott fehér bot megvásárlását támogatja 
az MVGYOSZ tagjainak és tagegyesületei tagjainak 2013. március 1-jéétől. A támoga
tott botokat a közületi ár feléért lehet megvásárolni, a vásárlástól számított két naptári 
évente egy alkalommal. Az MVGYOSZ erről nyilvántartást vezet. A vásárló köteles a 
helyszínen érvényes tagsági igazolványának bemutatásával igazolni, hogy a tagsági iga
zolványa saját névre szól és tagsági díja az adott évre rendezett. A Fehér Bot Alap 
keretének kimerülését követően az MVGYOSZ saját SZJA 1 %-ából támogatja a ked
vezmény további fenntartását a 2013-as évben.

MVGYOSZ elnöksége

Emelkednek a támogatások
2013. júniustól emelkedik a fogyatékossággal élők támogatása és a vakok személyi 

járadéka - döntött a Parlament hétfőn.
Az ellátások a jövőben nem a 2009 óta változatlan összegű nyugdíjminimumhoz iga

zodnak, hanem az évenkénti nyugdíjemeléssel egyszerre és azonos mértékben növeked
nek.

A vakok személyi járadéka havi nyolcszáz forinttal emelkedik, 16.160 forint lesz, míg
a fogyatékossággal élők támogatása 19.500, illetve 24.000 forintra nő.

*

Ingyenes látogatás a Jeli Arborétumban
Az állami tulajdonú Szombathelyi Erdészeti Zrt. a kezelésében lévő Jeli Arborétum 

látogatását 2013. május 1-jétől ingyenessé tette a fogyatékkal élők (vak-, gyengénlátó-, 
hallássérült-, értelmi- és mozgásszervi fogyatékkal élő személyek) és egy kísérőjük 

számára, ezzel is megkönnyítve helyzetüket, és lehetőséget nyújtva Nekik.
A térítésmentesség a fogyatékosságot igazoló igazolvány pénztárnál való felmutatá

sával vehető igénybe.
Nvitvatartás:
május 1. - június 30.: minden nap 08:00-17:00 óra között 
június 1. - szeptember 30.: szombat és vasárnapi napokon.
További nformációt a http://vasihegyhat.celodin.hU/jeliarboretum.htm#begin honla

pon található.

http://vasihegyhat.celodin.hU/jeliarboretum.htm%23begin
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Gyorsvonati pótjegy bevezetése 
2013. május 15-től

A közösségi közlekedési rendszer kor
szerűsítésével összefüggésben a menet
rendben meghirdetett feláras vonatok 
száma 2013. május 15-étől növekszik. E 
vonatok használatához a MAV-START 
Zrt. rugalmasan felhasználható, a jelenleg 
ismert IC pót- és helyjegynél olcsóbb új, 
gyorsvonati pótjegy elnevezésű felárat ve
zet be.

A gyorsvonati pótjegy

2013. május 15-től a menetrendben 
megjelölt egyes gyors- és sebesvonatok 
igénybevétele esetén gyorsvonati pótjegy 
váltása kötelező.

A gyorsvonati pótjegy ára kilométer
övezetenként változik, összege a Vasúti 
Menetdíjtáblázatok I. kötetében kerül 
meghirdetésre. A megvásárolt gyorsvona
ti pótjeggyel - annak viszonylatán és ér
vénytartamán belül - bármely gyorsvona
ti pótjegy-köteles vonat igénybe vehető.

A gyorsvonati pótjegy érvénytartama 
megegyezik az azonos távolságra szóló 
menetjegy érvénytartamával. Ha az utas 
100 km távolság alatti viszonylatra érvé
nyes gyorsvonati pótjegyével tárgynapon 
éjfél előtt kezdi meg az utazást, az a követ
kező nap 3:00 óráig érvényesen felhasz
nálható.

Felhasználási szabályok

A gyorsvonati pótjegy nem vonathoz 
kötött és nem jelenti az ülőhely biztosítá

sát. A gyorsvonati pótjeggyel az útmeg
szakítás az általános szabályok szerint 
megengedett. Élőállat- és kerékpárjegy
hez, valamint kutya- és kerékpárbérlethez 
gyorsvonati pótjegyet nem kell váltani.

A gyorsvonati pótjegy az általános sza
bályok szerint kiegészíthető, részben- 
vagy egészben visszatéríthető.

A gyorsvonati pótjegy a vonaton az ál
talános szabályok szerint elszámolható, 
hiánya esetén az elégtelen menetjegyre vo
natkozó szabályokat kell alkalmazni.

Ha felszállási helyén nem volt jegy ki
adás, az utas a gyorsvonati pótjegyet a vo
naton a teljes utazási viszonylatára pótdíj 
megfizetése nélkül vásárolhatja meg.

Utazás gyorsvonaton
Budapesten és a budapesti 
elővárosban

Budapest-bérlettel a gyorsvonati pót
jegy-köteles vonatok igénybe vehetőek, de 
a gyorsvonati pótjegyet meg kell váltani. 
Aki Budapest-bérlettel és csatlakozó 
(MAV-START) bérlettel is rendelkezik, az 
utazás Budapesten kívüli viszonylatán 
mentesül a gyorsvonati pótjegy váltásá
nak kötelezettsége alól, ha mindkét bérle
tét felmutatja, tehát Budapest közigazga
tási határán belüli utolsó állomás és a bu
dapesti kiindulási vagy célállomása között 
kell gyorsvonati pótjegyet váltania. Aki 
Budapest-bérlettel és csatlakozó menet
jeggyel rendelkezik, az az utazás teljes - 
gyorsvonattal érintett - viszonylatára kö
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teles gyorsvonati pótjegyet váltani.

Mentességek

Gyorsvonati pótjegy megváltása nélkül 
utazhat:

- a nemzetközi menetjeggyel rendelkező 
utas,

- a FIP (nemzetközi menetkedvezményi 
egyezség) okmánnyal rendelkező utas,

- a havi vagy félhavi bérlettel, 30 napos 
bérlettel rendelkező utas,

- az 1 és 2 számjeggyel kezdődő sorszá
mú vasúti utazási igazolvánnyal és az "A” 
és "B" sorozatú ideiglenes vasúti utazási 
igazolvánnyal rendelkező utas,

- a felmutatóra szóló szabadjeggyel és 
vasutas IC kártyával rendelkező utas,

- a 3 éven aluli gyermek, ha külön ülő
helyet nem foglal el,

- a hadirokkantak utazási kedvezmé
nyére jogosult,

- az országgyűlési és európai parlamen
ti képviselő, amennyiben rendelkezik a 
MÁV-START által kibocsátott Ország- 
gyűlési képviselői éves bérlettel,

- a START Klub, START Klub Bonusz, 
START Klub VIP vagy START Klub Pré
mium kártyával rendelkező utasok, to
vábbá azok, akik a kártyabirtokosokkal 
szombaton utaznak együtt (ún. szombati 
kedvezmény),

- Balaton Mix jeggyel rendelkező utas 
(a kapcsolódó 50%-os alkalmi menettérti 
jegy esetében az utas nem mentesül a

gyorsvonati pótjegy megváltása alól!).

Nem kell gyorsvonati pótjegyet vásárol
ni azoknak az utasoknak sem, akik az 
alábbi viszonylatokon belül utaznak:

- Püspökladány - Biharkeresztes,
- Békéscsaba - Lőkösháza,
- Nyíregyháza - Záhony.

Az e-ticket rendszerben kioszkos jegy
átvétellel vagy otthoni jegynyomtatással 
jegyet vásárló utasoknak gyorsvonati pót
jegyet csak 2013. június 1-jétől kell vásá
rolniuk.

Átalány-kártérítés

A gyorsvonati pótjegy-köteles vonat ké
sése esetén a gyorsvonati pótjeggyel ren
delkező utas átalány-kártérítésre jogosult. 
Az átalány-kártérítési igényhez minden 
esetben csatolni kell a jegyvizsgáló által 
kiadott késési igazolást, amely azt bizo
nyítja, hogy az utas ténylegesen a késett 
vonattal utazott. Az átalány-kártérítés 
mértéke a gyorsvonati pótjegy-köteles vo
nat 30-119 perc közötti késése esetén a 
menetjegy árának 25%-a, 120 percet el
érő vagy meghaladó késés esetén 50%-a.

Itt érhető el a 2013. május 15-től gyors
vonati pótjegy-köteles vonatok jegyzéke.

http:/Iwww.mav-start.hulhireklhir.p 
hp?mid=1517J9063ba775&vbs=l

Apróhirdetés
Megvételre keresek férfi Rakéta típusú, tapintható karórát. 
Telefon: 06-20-545-59-58 - Boros Csaba

http://www.mav-start.hulhireklhir.p

