
MEGÁLLAPODÁS
a DTKSz 4.1l. pontja szerinti szociális és egyéb juttatásokról

A Kollektív Szerződést kötő felek, az ISD DLNAFERR Zrt. (képviseli: Dr. Sevcsik Mónika RMS és
HR igazgató) és a DUNAFERR Társaságcsoport kollektív szerződés (továbbiakban: DTKSZ) kötésére
jogosult szakszervezetek képviselői (DUNAFERR DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség részéről
Molnár Lászlő elnök, DL|NAFERR Ifiúsági Szervezet részéről Gombos György elnök)
továbbiakban: Felek - az alábbiakban állapodnak meg a szociális és egyéb juttatások 2020. évi
mértékéről:

1. Munkáltatói üdültetés a DTKSz 4.6.1. pontjához

1.1. A kedvezményes gyermeküdültetést a társaságok saját szociális megállapodásukban
szabályozzák úgy, hogy a munkavállalók á|tal fizetendő térítési díj nem haladhatja meg a
bruttó számlázási ár 2019. évi összegét.

I.2. A társaságok az üdültetési díj fizetésének kedvezményét (részletfizetését) saját
me gál lapodásukban szabály ozzák.

1.3. A munkáltatói üdültetés mértékét úgy kell megállapítani a DUNAFERR Társaságcsoport
Kollektív Szerződése hatálya alá tartozó társaságok esetében, hogy annak mértéke nem
haladhatja meg az ISD DUNAFERR Zrt, az ISD Kokszoló Kft. és az ISD POWER Kft.
esetében összességében számolva a2019. évi összeget.
Ennek megfelelően a fenti társaságok 2020. évben az alábbi gyógyüdültetésre fordítható
munkáltatói költségkerettel rendelkezhetnek:

ISD DWAFERRZrt.: 6,200 MFt

ISD Kokszoló Kft,: 1,100 MFt

ISD POWER Kft.: 0,600 MFt

2. Lakáskölcsöno segélyezés, munkabérelőleg (a DTKSZ 4.1., 4.8.1., 4.8.2.,4.8.3., és 4.9.
pontjához
A DTKSZ hatálya alá íaftoző társaságok saját megállapodásukban szabályozzák a
lakáskölcsön, a segélyezés és a munkabérelőleg kereteit, feltételrendszerét.

3. Törzsgárda jutalom a DTKSz 4.12.9. pontjához
A törzsgárda jutalom bruttó anyagi elismeréseinek összege 2020. július l-jétől az alábbiak
szerint alakul:
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4. Nyugdíjas támogatás

4.1. 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 DUNAFERR Zrt. aTőrzsgárda Biáosítási
Kötvénnyel nem rendelkező, 1988-tól folyamatos támogatásban részesülő nyugdíjasok
részére 2020, évben az alábbiak szerint teljesíti a kifizetést:

o akik 1988. január l-je előtt mentek nyugdíjba, 25 év folyamatos DTKSZ hatálya
alá tartoző társaságoknál munkaviszonnyal, aranygyűrűvel vagy törzsgárda
plakettel rendelkeznek az l988. szeptember havi nyugdíjösszegüknek
megfelelően kialakított kategóriák szerint:

4.000 Fthó-ig l 14.400 Ftlfőlév,
4001 - 6.000 Ft/hó 107.400 Ftlfőlév,
6001 - 8,000 Ftlhó 100,800 Ftlfőlév,
8001 Ft/hó felett 96.300 Ftlfőlév

o aki az előző feltételeknek nem felel meg, de nyugdíja a minimális nyugdíj
mértékét nem haladja meg, 93.700 Ftlfőlév támogatásban részesült/részesül.

4.2. A Törzsgárda Biztosítási Kötvényről

A Felek megállapodnak abban, hogy a Törzsgárda Biztosítási Kötvénnye| rendelkező
nyugdíjasok járadékának bruttó összege 2020. július l-tól 21.300 Ftlhőlfő. A kifizetés
egyéb feltételeire a DTKSZ 74. sz. módosításban rögzítettek azirányadők.

4.3. Nyugdíjasok egyéb támogatása
2020. évben a DTKSz hatálya alá tartoző társaságok a 4.1. és a 4,2. pontokban
foglaltakon kívül nem biztosítanak egyéb támogatást a nyugdíjasok számára.

5. VASAS és Kohász nap
A munkáltatő váIlalja a XLIII. VASAS és Kohász napi ünnepség megrendezését, és viseli annak
költségeit.

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

Dunaújváros, 2020. február l 4.
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