
MEGALLAPODAS
a DTKSz 4.11. pontja szerinti szociális és egyéb juttatásokról

amely létrejött egyrészről az ISD DLINAFERR Zrt. RMS igazgatőja és HR igazgatőja,
másrészről a társaságcsoport kollektív szerződés kötésére jogosult szakszervezeteinek
képviselői között a mai napon a DUNAFERR Társaságcsoport szociális és egyéb
juttatások 2016. évi mértékére vonatkozőan.

1. Munkásszállás a DUNAFERR Társaságcsoport Kollektív Szerződésének
(továbbiakban : DTKSz) 4.2.1. pontjához

A Munkásszállón lakó munkavállalók áItaI fizetendő térítési díj a bruttó számléuási ár
I }OoÁ-a, 20 I 6.j anuár 1 -j étől 68 5,- Ft/naplfő + ÁF A.

2. Munkáltatói üdültetés a DTKSz 4.6.1. pontjához

2.I. A kedvezményes gyefineküdültetést a társaságok saját szociális megállapodásukban
szabáIyozzák úgy, hogy a munkavállalók által fizetendő térítési díj nem haladhatja
meg a bruttó számlázási ar 2015. évi összegét.

2.2. A társaságok az üdültetési díj fizetésének kedvezményét (részletfizetését) saját
me gállapodásukban szab ály ozzák.

2.3. A munkáltatói üdültetés mértékét úgy kell megállapítani a DLINAFERR
Társaságcsoport Kollektív Szerződése hatálya aIá tartozó társaságok esetében, hogy
annak mértéke nem haladhatja meg az ISD DLrNAFERR Zrt, az ISD Kokszoló Kft.
és az ISD POWER Kft. esetében összességében számolva a2015. évi összeget.
Ennek megfelelően a fenti társaságok 2016. évben az alábbi gyógyüdültetésre
fordítható munkáltatói költségkerettel rendelkezhetnek:

ISD DUNAFERR Zrt.: 6,200 MFt

ISD Kokszoló Kft,: 1,100 MFt

ISD POWER Kft.: 0,600 MFt

3. Lakáskölcsön, segélyezés, munkabérelőleg (a DTKSZ 4.1., 4.8.1., 4.8.2.,4.8.3., és

4.9. pontjához

3.1. A DTKSZ hatáIya aIá tartoző társaságok saját megállapodásukban szabályozzák a
lakáskölcsön, a segélyezés és a munkabérelőleg kereteit, feltételrendszerét.

3.2. A DTKSZ kötésére jogosult Felek megállapodnak abban, hogy a szeptember
hónapra beérkezett munkavállalói munkabérelőleg igények elbírálása és kifizetése
megtörténik az eddigi rendnek megfelelően. A MunkáItatő 20l6-ban ezt követően
csak 2016. december 1. és december 10. között fogad be munkabérelőleg
igényeket, melyeknek kiíizetése elbírálást követően 2016. december 15-ig
megtörlénik.



 .Tőrzsgárda jutalom a DTKSz 4.12.9. pontjához és a 2015. évi DTKSZ 4.t1. pontja
szerinti szociális és egyéb juttatásokról szóló Megállapodás 4. pontjához

A törzsgárda jutalom bruttó anyagi elismeréseinek összege 20l6-ban az alábbiak szerint
alakul:

§sz. Elismert TG
évek

ErköIcsi
elismerés

2016. évi elismerés
F,t

5 oklevél 61.900.-
2. 10 oklevél 79.400.-
a
J. 15 oklevél 98.100.-
4. 20 oklevé1 I16.200,-
5. 25 oklevél 135.400,-
6. 30 oklevél 153.500,-
1. 35 oklevél 170.500"-
8. 40 oklevél 199.300,_
9. 45 oklevél 229.200.-
l0. 50 oklevél 263.200.-
11 Folyamatos 25 év a

társasáscsooortnál
Tg. Kötvény és
emléknlakett

5.Nyugdíjas támogatás

5.1. A DTKSz 4.13.1., 4.13.2. és 4.13.3. és 4.13.4. pontjához

A DTKSZ-I kötó Felek rögzitlk, hogy az ISD DLINAFERR Zrt. a Tőrzsgárda
Biztosítási Kötvénnyel nem rendelkező, 1988-tól folyamatos támogatásban
részesülő nyugdíjasok részére 2016. évben az alábbiak szerint teljesítette, illetve
teljesíti a kifizetést:

. akik 1988. január l-je előtt mentek nyugdíjba, 25 év folyamatos DTKSZ
hatálya alá tartoző társaságoknál munkaviszonnyal, aranygyűrűvel vagy
törzsgárda plakettel rendelkeznek az 1988. szeptember havi
nyugdíj összegüknek megfelelően kialakított kategóriák szerint:

4.000 Ft-hó-ig
4001 - 6.000 Ft/hó
6001 - 8.000 Ft/hó
8001 Ft/hó felett

. aki az előző feltételeknek nem felel
mértékét nem haladja meg,
részesült/részesül.

84.000 FtlrőléY.
78.800 Ftlfőlév,
74.100 Ftlfőléy,
69.000 Ftlfőlév

meg, de nyugdíja a minimális nyugdíj
68.800 Ftlfőlév támogatásban

Az 5.1. pontban szereplő juttatás első részletét 2016. májusában kifizette az ISD
DUNAFERR Zrt., míg a második részletet 2016. december 10-ig teljesíti,



5.2. A Törzsgárda Biztosítási Kötvényről

5.2,I. A Felek megállapodnak abban, hogy a Törzsgárda Biztosítási Kötvénnyel
rendelkező nyugdíjasok járadékának bruttó összege 20l6.január 1-től 15.200
Ftlhőlfő.

5.2.2, A Felek megállapodnak abban, hogy a 2016. szeptember, október és

november hónapra járő jaradékot az ISD DL|NAFERR Zrt. egyösszegben
2016. december 1O-ig fizeti meg az arra jogosultaknak.

5.2.3" A Munkáltatő az érintett nl,ugdíjasokat a kif,rzetési időpontok változásárőI
értesíti.

5.3. Nyugdíjasok egyéb támogatása
2016. évben a DTKSz hatálya aIá tartoző társaságok az 5.1. és az 5.2. pontokban
foglaltakon kívül nem biztosítanak egyéb támogatást a nyugdíjasokszámára.

6. VASAS és Kohász nap
A Felek rögzítik, hogy 20T6. évben a VASAS és Kohász nap nem került
megrendezésre.

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

Dunaújváros, 2016. szeptember 28.
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