
MEGALLAPODAS
a DTKSz 4.11. pontja szerinti szociális és egyéb juttatásokról

A Kollektív Szerződést kötő felek, az ISD DUNAFERR Zrt. (képviseli: Tankhilevich Evgeny
cégvezető) és a DUNAFERR Társaságcsoport kollektiv szerződés (továbbiakban: DTKSZ)
kötésére jogosult szakszervezetek képviselői (DLrNAFERR DV. Vasas Szakszervezeti
Szövetség részéről Mucsi Zoltán elnök, DLINAFERR Ifiúsági Szervezet részéről Oláh István
elnök) - továbbiakban: Felek - az alábbiakban állapodnak meg a szociális és egyéb juttatások
2019. évi mértékéről:

1. Munkásszállás a DUNAFERR Társaságcsoport Kollektív Szerződésének
(továbbiakban: DTKSz) 4.2.t. pontj ához

A DTKSZ 4.2.I. pontja hatályon kívül kerül 2019, március 1-jétől.

2. Munkáltatói üdültetés a DTKSz 4.6.1. pontiához

2.1- A kedvezményes gyermeküdültetést a társaságok saját szociális megállapodásukban
szabályozzák úgy, hogy a munkavállalók által f,rzetendő térítési díj nem haladhatja
meg a bruttó számlázási ár 2018. évi összegét.

2.2. A társaságok az üdültetési díj fizetésének kedvezményét (részletfizetését) saját
me gál lapodásukban szab ály o zzák.

2.3. A munkáltatói üdültetés mértékét úgy kell megállapítani a DUNAFERR
Társaságcsoport Kollektív Szerződése hatály a alá tartozó társaságok esetében, hogy
annak mértéke nem haladhatja meg az ISD DLINAFERR Zrt, az ISD Kokszoló Kft.
és az ISD POWER Kft. esetében összességében számolva a20|8. évi összeget.
Ennek megfelelően a fenti társaságok 2019. 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. Lakáskölcsöno segélyezés, munkabérelőleg (a DTKSZ 4.1., 4.8.1.,,4.8.2.,4.8.3., és
4.9. pontjához

3.1. A DTKSZ hatálya a|á tartoző társaságok saját megállapodásukban szabályozzák a
lakáskölcsön, a segélyezés és a munkabérelőleg kereteit, feltételrendszerét.
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4.Tőrzsgárda jutalom a DTKSz 4.12.9. pontjához

A törzsgárda jutalom bruttó anyagi elismeréseinek összege 2019-ben az alábbiak szerint
alakul:

Ssz. Elismert TG
évek

Erkölcsi
elismerés

2019. évi elismerés
Ft

5 oklevé 81 .900.-
2. 10 oklevé 04.900.-
a
J. 15 oklevé 29.700.-
4. 20 oklevé 53"600.-
5. 25 oklevé 79.000.-
6. 30 oklevé 202.800.-
7. 35 oklevé 225,300,-
8. 40 oklevé 263.400.-
9. 45 oklevé 303.000.-
10. 50 oklevél 347.900.-
11 Folyamatos 25 év a

társasáscsoooftnál
Tg, Kötvény és
emlékolakett

A jelen megállapodás megkötésének időponda 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. pontjához

A DTKSZ-t kötő Felek rögzítik, hogy az ISD DLNAFERR Zrt. a Törzsgárda
Biztosítási Kötvénnyel nem rendelkező, 1988-tó1 folyamatos támogatásban
részesülő nyugdíjasok részére 2019. évben az alábbiak szerint teljesíti a kif,rzetést:

o akik 1988. január 1-je előtt mentek nyugdíjba, 25 év fcllyamatos DTKSZ
hatálya alá tatoző társaságoknál munkaviszonnyal, aranygyűrűvel vagy
törzsgárda plakettel rendelkeznek az 1988. szeptember havi
nyugdíj ö sszegüknek me gfele lően kialakított kate góriák szerint :

4.000 Ft-hó-ig
400l - 6.000 Ft/hó
600l - 8.000 Ft/hó
8001 Ft/hó felett

l01,200 Ft/tőlév.
95.000 Ftlfőléy.
89.200 FIlfőlév"
85.200 Ftlfőlév

o aki az előző feltételeknek nem felel meg, de nyugdíja a minimális nyugdíj
mértékét nem haladja ffieg, 82.900 Ftlfőlév támogatásban
részesült/részesül.

5.2. A Törzsgárda Biztosítási Kötvényről

5.2.1. A Felek megállapodnak abban. hogy a Törzsgárda Biztosítási
rendelkező nyugdíjasok járadékának brtrttó összege 2019. ianLrár

Kötvénnyel
1_től 20.100

Ft/hó/f(j.



5.3. Nyugdíjasok egyéb támogatása
2019. évben a DTKSz hatálya alá tartoző tarsaságok az 5.1. és az 5.2. pontokban
foglaltakon kívül nem biztosítanak egyéb támogatást a nyugdíiasok számára.

6. VASAS és Kohász nap
A munkáltató vállalla a XLIL VASAS és Kohász
viseli annak költségeit.

ünnepség megrendezését, és

A jelen megállapodásban rőgzített juttatások mértékétől
térhetnek el.

a társaságok érvényesen nem

Dunaújváro s, 2079. február 1 3.
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