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Dr. Tóth Sándor jogtanácsos: Telefon.: 06-1-511-1021; e-mail:

Változik a kiküldetés fogalma 
A személyi jövedelemadó (szja) törvényben módosul a kiküldetés fogalma. A munkába járás és a 
munkáltató székhelyére, telephelyére történő bejárás kivételével annak minősül a hivatali, üzleti 
utazás. 
Ha jogi segítségre van szükséged keresd az MTSZSZ jogászait.  

drtoth@mtszsz.hu 
Dr. Antal Molnár Emese jogtanácsos: Telefon: 06-1-511-1035 E-mail:dr.molnar@mtszsz.hu 
 
Lezárult a szakmai programsorozatunk első féléve 
A pezsgőgyártás történetét és folyamatát bemutató Törley gyűjteménybe tett múlt heti látogatással 
lezárult a szakmai programsorozatunk első féléve. Az elmúlt időszakban megismerkedhettek a 
résztvevők a BKK FUTÁR központjának és a MÁV üzemirányító központjának munkájával, az 
Országos Meteorológia Szolgálat, és a szolnoki Járműjavító tevékenyégével, valamint a 
kecskeméti Mercedes gyár történelmével, jelenével és a gyártás folyamataival.  
Valamennyi programra többszörös túljelentkezés volt, így ősszel pár üzembe visszalátogatunk, 
illetve folytatjuk az eredetileg meghirdetett helyszínek felkeresését.  
 
Szolgáltatók a családi napon 2016- ban  
Október 1-én (szombaton) színes programmal várjuk tagjainkat és családtagjaikat a budapesti 
Vasúttörténeti Parkba. A programon a részvétel az MTSZSZ tagjainak és családtagjaink ingyenes, 
de jelentkezéshez kötött. A családi napon lehetőség lesz színházjegyeket vásárolni, a Vodafone 
tájékoztatót tart a flottacsomagjáról és kedvezményes készülékvásárlást is biztosít. Ingyenes 
szemvizsgálat lesz a Rapidus optika jóvoltából. Jelentkezni a 06-1-511-18-04 telefonszámon vagy 
az mtszsz@mtszsz.hu e-mail címen lehet. 
 

Szakszervezetünk honlapja új aloldallal bővült, ahol lehetőséget biztosítunk tanulmányok, 
tudományos munkák, publicisztikák megjelenítésére. Amennyiben szeretnéd megjeleníteni az 
általad írt anyagot, kérjük küld el a novodonszki@mtszsz.hu címre. Az anyagok feltöltése 
folyamatosan történik. Az oldal elérhetősége: 

Tudományos munkák, tanulmányok a honlapon 

http://www.mtszsz.hu/index_elemei/Page41688.htm  
 
Üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő választás a MÁV - ban 
Augusztus 1-én a MÁV Zrt Műszaki Felügyeleti és Technológiai Igazgatóságán 5 fős üzemi 
tanácsi, valamint munkavédelmi képviselő választást tartanak.  
A választásra a jelöltállításokat megtettük, kérjük a területen dolgozó tagjainkat, hogy 
szavazatukkal valamennyi jelöltünket támogassák.  
 

A legfrissebb hírek a www.facebook.com/mtszsz oldalon! 

Kedveld, ha mindenről tudni akarsz! 
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