MEGÁLLAPODÁS

a DTKSz 4.11. pontja szerinti szociális és egyéb juttatásokról
(tervezet)

A Kollektív Szerződést kötő felek, az ISD DI]NAFERR Zrt. (képviseli: Tankhilevich Evgeny
cégvezető) és a DIINAFERR Társaságcsoport kollektiv szerződés (továbbiakban: DTKSZ)
kötésére jogosult szakszervezetek képviselői @LrNAFERR DV. Vasas Szakszervezeti
Szövetség részéről Mucsi Zoltán elnök, DLINAFERR Ifiúsági Szervezet részérőlOláh István
elnök) - továbbiakban: Felek - az alábbiakban állapodnak meg a szociális és egyéb juttatások
2018. évi mértékéről:

1.

Munkásszállás

a DUNAFERR

Társaságcsoport Kollektív Szerződésének

(továbbiakban : DTKSz) 4.2.1. pontj ához

A Munkásszállón lakó munkavállalók által

ftzetendő térítésidíj a bruttó számlázási ár

700oÁ-a,2018. március 1-jétől 745,-Ftlnap/fő +

ÁFA.

2. Munkáltatói üdültetés a DTKSz 4.6.1. pontjához
2.I. A kedvezményes gyermeküdültetést a társaságok saját szociális megállapodásukban
szabályozzákígy, hogy a munkavállalók által fizetendő térítésidíj nem haladhatja
meg a bruttó számlázási ár 2017. évi összegét.
2.2.

A

társaságok az üdültetési díj fizetésének kedvezményét (részletfizetését)saját
dásukban szab ály ozzák.

me gállapo

2.3.

munkáltatói üdültetés mértékétúgy kell megállapítani a DUNAFERR
Társaságc soport Ko l lektív S zer ződé se hatály a alá tartozó társaságok e setéb en, ho gy
annak mértékenem haladhada meg az ISD DLINAFERR Zrt, az ISD Kokszoló Kft.
és az ISD POWER Kft. esetében összességében számolva a2017. évi összeget.
Ennek megfelelően a fenti társaságok 2018. évben az alábbi gyógyüdültetésre

A

fordítható munkáltatói költségkerettel rendelkezhetnek:
ISD DUI,{AFERR Zrt.: 6,200
ISD Kokszoló
ISD

Kít.: ], ] 00 MFt

P)WER KíL. 0,600 MFt

3. Lakáskölcsön, segélyezés, munkabérelőleg (a DTKSZ
4.9. pontjához
3.1.

A DTKSZ hatálya
lakáskölcsön,

_n L\L r_l$t r_\^í^\-

MFt

4.1.,, 4.8.1.,

4.8.2",4.8.3.,

és

alá tartoző társaságok saját megállapodásukban szabályozzák a

a segélyezésés a munkabérelőleg kereteit, feltételrendszerét.

.Törzsgárda

A

jutalom a DTKSz 4.12.9. pontjához

törzsgárda jutalom bruttó anyagi elismeréseinek összege 2018-ban az alábbiak szerint

alakul:
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Folyamatos 25 év a
társasáscsooortnál

Tg. Kötvény és
emlékolakett

9.
10.
11

72.500.92.800,114.800,135.900,158.400.179.500,_
199.400._

233.100.268. 100,-

307.900.

A jelen

megállapodás megkötésének időpontja után kifizetett törzsgárda juttatás
esetében kell a táblázatban szereplő törzsgárda jutalmakat alkalmazni.

5.

Nyugdíjas támogatás
5.1.

A DTKSz

4.13.1., 4.13.2. és 4.13.3. és 4.13.4. pontiához

A DTKSZ-t

kötő Felek rögzítik, hogy az ISD DLINAFERR Zrt. a Törzsgárda
Biztosítási Kötvénnye1 nem rendelkező, 1988-tól folyamatos támogatásban

részesülő nyugdíjasok részére2018. évben az alábbiak szerint teljesíti a kifizetést:
. akik 1988. január l-je előtt mentek nyugdíjba, 25 év folyamatos DTKSZ
hatáIya alá tartoző társaságoknál munkaviszonnyal, aranygyűrűvel vagy
törzsgárda plakettel rendelkeznek az 1988. szeptember havi
nyugdíj összegüknek me gfelelően ki alakított kategóriák szerint:
4.000 Ft-hó-ig
88.000 Ftlrőlév,
4001 - 6.000 Ft/hó
82,600 Ftlfőlév,
6001 - 8.000 Ft/hó
77.600 Ftlfőléy,
8001 Ft/hó felett
74.100 Ftlfőlév
aki az előző feltételeknek nem felel meg, de nyugdíja a minimális nyugdíj
meg,
72.100 Ftlfőlév támogatásban
részesült/részesül.

mértékétnem haladja

5.2.

A Törzsgárda Biztosítási Kötvényről

5"2,1.

Á,U1 ű*rrtlr.-

A

Felek megállapodnak abban, hogy a Törzsgárda Biztosítási Kotvénnyel
rendelkező nyugdíjasok járadékának bruttó összege 2018. január 1-től l7.800
Fílhőlfő.

5.3. Nyugdíjasok egyéb támogatása
2018. évben a DTKSz hatálya alá tartoző társaságok az 5.7. és az 5.2. pontokban
foglaltakon kívül nem biztosítanak egyéb támogatást a nyugdíjasokszámára.
6.

VASAS

és Kohász

A XLI.

nap

VASAS-nap műsorának költségeihez 2.200 EFt-tal járul hozzá az ISD

DLINAFERR Zrt.
A munkáltatók a munkavállalóik részére- a hagyományoknak megfelelően - az
étkezésre1500,- Ftl rő összeget biztosítanak azoknak a munkavállalóknak, akik részt
vesznek a rendezvényen, és ezt a szakszervezetek a munkavállalői hozzájárulásí
listával igazolni tudj ák.

A jelen megállapodásban rögzített juttatások mértékétőla társaságok érvényesennem
térhetnek el.

Dunaújváros, 20 1 8. február
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