
MEGÁLLAPODÁS
a DTKSz 4.11. pontja szerinti szociális és egyétl juttatásokról

amely létrejött egyrészről az ISD DUNAFERR Zrt. cégvezetője, másrészről a társaságcsoport

kollektív szerzódés kötésére jogosult szakszervezeteinek képviselői között a mai napon a

DUNAFERR Társaságcsopor1 szociális és egyéb juttatások 2015. évi mértékére vonatkozóan.

1. Munkásszállás a DUNAFERR Társaságcsoport Kollektív Szerződésének (továbbiakban:
DTKSz) 4.2.I. pontjához

1.1. A Munkásszállón lakó munkavállalók által fizetendő térítési díj a bruttó számlázási ár

700%o-a,201,5. márclus 1-jétől 685,- Ft/nap/fő + ÁFA.

2. Munkáltatói üdüItetés a DTKSz 4.6.1. pontjához

2.1. A kedvezményes gyermeküdültetést a társaságok saját szociális megál|apodásukban

szabályozzák úgy, hogy a munkavállalók által fizetendő térítési díj nem haladhada meg a
bruttó számlázási ár 2014. évi összegét.

2.2. A, társaságok az üdültetési díj fizetésének kedvezményét (részletfizetését) saját

me gá l l apodásukban szab ály ozzák.

2.3. A munkáltatói üdültetés mértékét úgy kell megál|apítani a DIINAFERR Társaságcsopoí
Kollektív Szerzódése hatálya alá taríoző társaságok esetében, hogy annak mértéke nem

haladhatja meg a 2014. évi összeget.

3. Lakáskölcsön, segélyezés, munkabérelőleg (a DTKSZ 4.1., 4.8.I.,, 4.8.2.,4.8.3., és 4.9.

pontjához

3.1. A DTKSZ hatálya alá tartoző társaságok saját megállapodásukban szabályozzák a

lakáskölcsön, a segélyezés és a munkabéreló|eg kereteit, feltételrendszerét.

4. Törzsgárda jutalom a DTKSz 4.12.9. pontjához
A törzsgárdajutalom bruttó anyagi elismeréseinek összege 201 5-ben az alábbiak szerint alakul:

s§r;i tlismert TG
. óvek' ......':.

BrkölCsi
eiismeré§

2015i évi elísmerés...::=:., .:.]...:. 
]

, .=,i,i",Fi,.., 
" 

:,:-.

l 5 oklevé 59.200.-

2. 10 oklevé 76.000.-
,,)- 15 oklevé 93.900,-

4. 20 oklevé 1 l 1.200,-

5. 25 oklevél l29.600.-
6. 30 oklevél 146.900,-

1. 35 oklevé| 163.200,-

8. 40 oklevél 190.700,-

9. 45 oklevél 2l9.300,
10, 50 oklevél 251.900,-
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A törzsgárda jutalom összege :

o 2016. január l-jétől 1,5oÁ-ka1 és a 2016. évben végrehajtott átlagos
alapbérfejlesztés,

o 20l].január 1-jétől a20l7, évben végrehajtott átlagos alapbérfejlesztés
mértékéve1 emelkedik.

5. Nyugdíjas támogatás

5,1. A DTKSz 4.13.I., 4.13.2. és 4.13.3. pontjához

A DTKSZ 4.13.3 pontjától eltérően a felek megállapodnak abban, hogy a köwénnyel nem
rendelkező, l9B8-tól folyamatos támogatásban részesüló nyugdíjasok részére 2015. évberr
az alábbi összegeket flzeti az ISD DLINAFERR Zrt.:

akik 1988. január 1-je elótt mentek nyrrgdíjba, 25 év folyamatos munkaviszonnyal,
aranygyűrűvel, vagy törzsgárda plakettel rendelkeznek - az 1988. szeptember havi
nyugdíjösszegüknek megfelelóen kialakított kategóriák szerint - az alábbi
támogatásban részesülnek:

4.000,- Ft/hó-ig
4.001 - 6.000,- Ft/hó
6.001 - B,000,- Ft/hó
B.001 ,- Ft/hó felett

aklk az előzó feltételeknek nem felelnek meg, de nyugdíjuk a minimális nyugdíj
mértékét nem haladja meg 67.800,- Ft/év támogatásban részesülnek.

5.2. ADTKSz 4.12.12. pontjához

5.2.1. A Felek megál|apodnak abban, hogy a Törzsgárda Biztosítási Kötvénnyel
rendelkező nyugdíjasok járadékának bruttó összege 20l5. évben l4.800
Ftlhőlfő.

5.3. Nyugdíjasok egyéb támogatása
2015. évben a DTKSz hatálya alá taftoző munkáltatók az 5.1. és 5.2. pontokban
foglaltakon kívül nem biáosítanak egyéb támogatást a nyugdíjasaik számára.

6, Vasas- és Kohásznap
A XXXVil. Vasas-nap műsorának költségeihez 2.000 EFt-tal járul hozzá az ISD DLINAFERR
Zrt.
A munkáltatók a munkavállalóik részére - a hagyományoknak megfelelően - az
étkezésre 1500,- Ft/ fő összeget biztosít azoknak a munkavállalóknak, akik részt vesznek a
rendezvényen, és ezt a szakszervezetek a munkavállalőihozzájárulási listával igazolni tudják.

A jelen megállapodásban rögzített juttatások mértékétől a társaságok érvényesen nem térhetnek
el.

82.800,- Ft/év
]] .600,- Ftlév
73.000,- Ft/év
69.800,- Ft/év
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