
A DLINAFERR Társaságcsoport Kollektív Szerződésének
68. számú módosítása

A Kollektív Szerződ,ést kötő felek, tebát egyrészrő| az ISD DI_INAFERR Zrt. (képviseli:
Tankhilevich Evgeny cégvezető) - továbbiakban: Munkáltatő - mint munkáltató, másrészről a
Kollektív Szeruődés kötésére jogosult szakszervezetek, tehát a DLINAFERR DV. Vasas
Szakszervezeti Szövetség (képviseli: Mucsi Zoltán elnök), és a DLINAFERR Ifiúsági
Szewezet (képviseli: Olráh István elnök) - továbbiakban együtt: Szakszervezetek - a
DLINAFERR Társaságcsoport Kollektív Szerződését (,,DTKSZ") közös megegyezéssel az
alábbiak szerint módo sítj ák.

1. A DTKSZ 2.I. potíjahatáIyátveszti, és helyébe az alábbiúj 2.1. pont lép:

,,2.]. Muníailtató személyében belóvetkező váitozással járó, a DTKSZ hatálya aiá tartozó
bármely társaságnál meglévő komplett tevékenység kiszervezése - továbbiakban:
kiszervezés - esetén, a kiszervezés szándéIqinak elhatórozását követően a Munkáltató
a Kiszervezés szándékaról tájékoztatja a Szalrszervezeteket. A Szalrszervezetelcrtek
jogukban áll, hogl a tájékoztatást lóvetően az új munkáltatónál történő, a Kiszervezés
céljának megfelelő munkavégzéshez szülaéges munkakórülmények biztosítása
kapcsán, továbbá az új munkáltató esetleges jogellenes munkáltatói magatartásának
megelőzése céljából javaslatokat teglenek a Munkáltató felé a szülrséges feltételek
kiszervezési szerződésbe történőfoglalása céljábóL A Szalrszervezetek ejavaslatukat a
tájékoztatást követő 15 napon belal jogosultak megtenni, továbbá jogosultak
kanzultációt kezdeményezni. A konzultóció a kezdeményezéstől számított legfeljebb 7
napig tart, mely konzultóción a Munkáltató és a Szalrszervezetek 4-4-4 fővel
kepvis elt e thetik magukat. "

2. A DTKSZ 2.2. pontjahatályát veszti, és helyébe az alábbiűj 2.2. pont lép:

,,2.2. Ámennyiben a Szalcszervezetek 2.I. pont szerinti javaslata a Kiszervezés célját,
továbbá a Munkáltató gazdasági érdekeit nem veszélyezteti, akkor a Munkáltató
köteles a Szalazervezetek javaslatdt értelemszerűen a kiszervezési szerződés
tervezetébe foglalni, és kateles megkísérelni e feltételek másik szerződő fel, tehát az új
munkáltató általi elftgadását. Amennyiben e feltételek másik szerződő fél általi
elfogadásához szülrséges, úgl ezen feltételek tárg,lalásónál a Szal<szervezetek ]-]
kepviselővel képviseltethetik magukat.

A kiszervezési szerződés tárglalósa során a Munkáltató köteles javaslatot tenni a
másik szerződő fel íelé annak szerződésben való rögzítésére, hog ha a
Szalazervezetek bármelyike az új munkáltatónál hépviselettel rendelkező
szalazervezetté válik, akkor ezen szalrszervezet jogosult leg,len a 2.]. pont szerinti
javaslatokkal összefüggően a kiszervezési szerződésbe foglalt feltételek új munkaltató
általt teljesítését ellenőrizni, továbbá indokolt esetben jogosult leg,len ellenőrzésének
eredményét a Munkáltatóval lajzólni annak érdekében, hogl a kiszervezési szerződés
Új munlailtató általi megszegésének jogkavetkezményeit a Munkáltató alkalmazni
tudja.



A DTKSZ 2.]., 2.2. pontjai kapcsón tudomásulcra jutott információkat a
Szal<szervezetek üzleti titokként katelesek kezelni, azokat nyilvánosságra nem
hozhatják, a javaslattételben, konzultációban érintett tagjaikon, tisztségviselőiken
túlmenően további személyekkel nem kazalhetik és az információkat a DTKSZ 2.].,
2.2. pontjában megfogalmazott célok elérésén kívüli tevékenységben semmilyen módon
nem használhatják fel, E kötelezettség megszegése esetén a Munkáltató jogosult
minden további tájékoztatóst megtagadni és minden konzultációt megszüntetni. "

3. A jelen DTKSZ módosítás az aláirások megtételének alulírott napján érvénybe lóp, és
hatáIyba2015. május 05-én lép abban az esetben, ha e módosítás hatályba lépésével a
DLINAFERR DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség Szövetségi Tanácsa, továhbá a
DLTNAFERR Ifiúsági Szervezet YáIasztmánya egyetért A jelen DTKSZ módosítás
hatályba lépését a Szakszervezetek képviselői az alábbi záradék aláírásával igazolják.
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