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ÉFOÉSZ Értelmi Fogyatékossággal  Élők  és Segítőik Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  Érdekvédelmi 
Egyesülete Miskolc  (ÉFOÉSZ  BAZ Megyei Érdekvédelmi Egyesülete)

(3526 Miskolc, Szeles u. 65.,  3501 Miskolc, Pf. 428. tel: 06-30/3477-963: ügyfélfogadási időben hívható)
ügyfélfogadás: hétfő: 10-12  óra,   szerda: 14-16 óra, péntek: 13-15 óra

Adószám: 184 024 831 05     OTP számlaszám: 117 340 04 - 203 488 87
e-mail: efoeszbaz@gmail.com

honlap: www.ertelmifogyatekosbaz.hu

Kedves Tagjaink!   ÁLDOTT, BOLDOG ÚJ ESZENDŐT KÍVÁNUNK  MINDENKINEK!

**  2014. március 1-jén (szombaton) 10.00 – 14.00 óráig  jelmezes farsangi  bállal egybekötött  DISCO 
-t   rendezünk  tagjaink  részére.  Helyszíne:  Éltes  Mátyás  Általános  Iskola  és  Egységes 
Gyógypedagógiai  Módszertani Intézet (Miskolc, Szeles u. 65.) nagyterme, amelyért köszönetünket 
fejezzük  ki az intézmény  vezetésének és munkatársainak.  Szeretettel várjuk kedves tagjainkat!

**  A Magyar Nemzeti  Üdülési  Alapítvány az Erzsébet-program keretében a fogyatékossággal élők 
számára ez évben is meghirdette  az  üdülési támogatást.  A pályázat benyújtási határideje: 2014. 
február 28.  A pályázat - elektronikus úton - a  www.erzsebetprogram.hu honlapon található pályázati 
adatlapon nyújtható be. (Forrás: www.erzsebetprogram.hu)

**  Öt napos ingyenes pihenés a Baráthegyi Farm Panzióban!  Olyan családok jelentkezését várják, 
amelyben fogyatékossággal élő személy él, és kikapcsolódásra, pihenésre vágynak. Erre lehetőség 
nyílik  2014.  május  végéig,  a  Miskolc-Diósgyőrben  lévő  Szimbiózis  Alapítvány  által  működtetett  
Baráthegyi  Rehabilitációs  Majorságában.  Amit  biztosítanak:  1/ Egy  családból  maximum három fő 
részére, öt napon keresztül szállást, háromszori étkezést. 2./ A fogyatékossággal élő aktív felügyelete 
(minden nap 8 órától- 17-óráig), bevonása a majorság életébe, kézműves foglalkozásokba, stb. 3./ A 
családtagoknak  eközben  lehetőségük  nyílik  a  szomszédos  Bükki  Nemzeti  Park  által  nyújtott 
adottságokat kihasználni,  vagy Miskolc és környéke turisztikai  lehetőségeit  megismerni.  4./ Segítő 
beszélgetés, tanácsadás; illetve mentálhigiénés támogatás. 

Jelentkezés  és  bővebb  felvilágosítás:  Kovácsné  Ferencsák  Zita,  Telefon:  06/30/406-5969;  E-
mail: lakootthon@barathegy.com  (Forrás: www.efoesz.hu)

**   A  33/2013.  (VIII.  30.)  NGM  rendelet   rendelkezik  a  2014.  évi  munkaszüneti  napok  körüli 
munkarendről. A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk foglalkoztatottakra, kivéve 
a megszakítás nélkül üzemelő és a munkaszüneti napokon is működő munkáltatókra, illetve az ilyen 
jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállalókra. A 2014. évi munkaszüneti napok körüli - a naptár 
szerinti munkarendtől való eltéréssel járó - munkarend a következő:

a) május 10., szombat munkanap
május 2., péntek pihenőnap

b) október 18., szombat munkanap
október 24., péntek pihenőnap

c) december 13., szombat munkanap
december 24., szerda pihenőnap

Az általánostól eltérő munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók munkarendje - a munka 
törvénykönyvéről  szóló  2012.  évi  I.  törvény 96.  § (1)  bekezdése alapján a fentiektől  eltérően is 
meghatározható.

**  Figyelem felhívó jelleggel -  tagjainkat is érinthető -  főbb változások 2014. január 1-től :
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-  Az  emelt  összegű  ápolási díj  összege:  44.250  Ft/hó.  Új  ellátás:  a  legsúlyosabb  állapotú 
hozzátartozókat ápolók részére a kiemelt ápolási díj: 53.100 Ft. A méltányossági ápolási díj összege: 
23.600 Ft.

-  Az átmeneti segély,  a temetési segély és a rendkívüli  gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási 
formaként megszűnik, és önkormányzati segéllyé olvad össze.

- A rokkantsági és rehabilitációs ellátások, a baleseti járadékok összege -  csakúgy mint a nyugdíjaké - 
2,4%-kal emelkedik. (A fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka összege szintén 2,4 
%-kal emelkedik.) 

- Újabb családtámogatások vehetők igénybe januártól; a gyed extra lehetőségeivel a gyermekvállalást 
kívánják ösztönözni.

- A méltányossági közgyógyellátás szabályozásának változása:  az addig  jegyzői hatáskörben nyújtott 
ellátás  2014. január 1-jétől a képviselő-testület hatáskörébe került.

-  A kormány kiterjesztette a családi adókedvezményt. 2014 januárjától már nem csak a 16 százalékos 
szja-ból,  hanem  a  10  százalékos  nyugdíj-  és  7  százalékos  egészségbiztosítási  járulékból  is 
érvényesíteni lehet a kedvezményt. A kedvezmény összege változatlan, egy illetve két gyermek után 
gyermekenként és havonta 10 ezer forint, három illetve több gyermek után gyermekenként és havonta  
33 ezer forint. 

- Minimálbér:  101.500 Ft; Garantált bérminimum: 118.000 Ft (legalább középfokú végzettség esetén); 
Közfoglalkoztatási bér:   77.300 Ft;  Garantált közfoglalkoztatási bér:   99.100 Ft (legalább középfokú 
végzettség szükséges a közfoglalkoztatottnál); 
A 2011. december 31-ét követ  ő  en   megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások minimuma: öregségi 
nyugdíj  legkisebb  összege:  28.500,-Ft;  Árvaellátás  legkisebb  összege:   24.250,-Ft;  Saját  jogú 
nyugellátás  és  az  özvegyi  nyugellátás  együttfolyósítási  összeghatára: 83.470,-Ft;  Rehabilitációs 
pénzbeli ellátás minimális összege:  27.900,-Ft; Rokkantsági ellátás minimális összege:  27.900,-Ft.
A rendszeres szociális segély maximuma 45 569 Ft-ra emelkedik. (www.emmiugyfelszolgalat.gov.hu) 

-  A  Munka  Törvénykönyvének legfontosabb  változása,  hogy  eddig  az  összes  szabadság  (az 
alapszabadság, életkor után járó szabadság) egyharmadát lehetett áttolni a következő évre, mostantól 
azonban csak az életkor szerinti pótszabadságot lehet átvinni.

-  2014. március 15-én lép hatályba a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.), 
melynek  lényeges  újítása  a  nagykorú  természetes  személyek  cselekvőképességére vonatkozó 
szabályozás új alapokra helyezése.

- Az új Ptk.-val párhuzamosan, 2013. március 15-én lép hatályba a támogatott döntéshozatalról szóló 
2013.  évi  CLV.  törvény.  A  támogatott  döntéshozatal  új  jogintézményként  a  cselekvőképesség 
korlátozása nélkül nyújt segítséget az érintett személy számára.

** Zeneterápiánk, „Majd én megmutatom!” mottójú, készségfejlesztő-önérvényesítő foglalkozásaink, 
alapfokú, speciális számítógép felhasználói oktatásaink  változatlanul működnek a szokott helyen és 
időben.  Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 

** Ingyenes használtruha , cipő, táska, stb. „akciónk”  folyamatos irodánkban, ügyfélfogadási időben.

** A  tagsági  kártya  2014. évi  érvényesítő címkéi megérkeztek, azok irodánkban átvehetők.

**  Kérjük azokat  a  tagjainkat,  akik  e-mail  címmel rendelkeznek,  szíveskedjenek egyesületi  e-mail 
címünkre (efoeszbaz@gmail.com) megküldeni azt, illetve a változást.  A  papíralapú Hírlevél és annak 
postaköltsége drága, sokat jelent egyesületünknek a minél több elektronikus tájékoztatási lehetőség.
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** Köszönjük az adójuk 1%-ának felajánlását, a pontos tagdíjfizetést és  az adományokat! 

Miskolc, 2014. január-február

Dr.Szabó Mária
az  egyesület elnöke
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