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Gratulálunk a Magyar Olimpikonoknak  
Lezárult a XXXI. nyári olimpia, amelyen a magyar sportolók ismét kiváló eredményeket értek el, 
szereplésükhöz gratulálunk, helytállásukat köszönjük. Felejthetetlen élményeket szereztek 
valamennyiünk számára! 
 
Kibővült az NGTT 
Módosult a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) működését megalapozó 2011. évi 
XCIII. törvény. A szervezet kibővült a magyarországi és a határon túli művészeti élet képviselőivel, 
a soros elnök hat hónapon át tölti be tisztségét, illetve a tanács saját maga határozhatja meg a 
plenáris ülései számát. NGTT az Országgyűléstől és a kormánytól független, konzultációs, 
javaslattevő és tanácsadó testület, amely a munkaadói, valamint a munkavállaló érdekképviseleti 
szervezetek, a gazdasági kamarák, a nemzetpolitika területén tevékenykedő civil szervezetek, a 
tudomány, a művészet belföldi és határon túli magyar képviselői, valamint a bevett egyházak 
közötti társadalmi párbeszéd legátfogóbb, sokoldalú konzultatív fóruma. 
 
Balesetbiztosítás a nap 24 órájában az MTSZSZ tagjainak 
Az idei évben megújult a balesetbiztosításunk, amely tagjaink számára a nap 24 órájában nyújt 
biztosítást,  belföldön és külföldön bekövetkezett eseményekre egyaránt. 
A biztosítás vonatkozik a baleseti halálra, a baleseti rokkantságra, baleseti kórházi napidíjra, 
csonttörésre, égési sérülésre, baleseti műtéti térítésre, illetve bármely okú 15 napos táppénzre. 
További információk a 06-1-511-18-04 telefonszámon vagy az mtszsz@mtszsz.hu e-mail 
kérhetőek. 
 
Tovább emelkedett az átlagkeresett 
Az idei év júniusában a bruttó átlagkereset 259.900 forint volt, 5,7 százalékkal magasabb, mint 
egy évvel korábban. A pénzügyi, biztosítási tevékenység gazdasági ágban voltak a 
legmagasabbak (527 200 forint), a humán-egészségügyi, szociális ellátás területén a 
legalacsonyabbak (149.400 forint), olvasható a KSH honlapján. 
 
A munkavédelmi képviselők munkajogi védelme 
Szakszervezetünk számos tagja lát el munkahelyén munkavédelmi képviselői feladatokat, a 
munkavédelmi képviselő választásokon elért eredményeik alapján. Fontos tudni, hogy valamennyi 
megválasztott munkavédelmi képviselőt megilleti a munkajogi védelem, mivel csak ebben az 
esetben lehetnek olyan helyzetben, hogy hatékonyan fellépjenek a munkavállalók érdekében. 
 

Te kedvelted már a 

MTSZSZ Családi Nap  
Kevesebb mint 40 nap múlva, október 1-én tartjuk az idei családi napot a budapesti Vasúttörténeti 
Parkban. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a 06-1-511-18-04 
telefonszámon vagy az mtszsz@mtszsz.hu e-mail címen lehet.  
 

www.facebook.com/mtszsz oldalt? 
Ha nem, Tedd meg most! 


