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ISD Dunaferr Zrt.
Evgeny Tankhilevich
cégvezető
részére

Tisztelt Evgeny Tankhilevich Úr!

A Dunaferr DV, Vasas Szakszervezeti Szövetség (továbbiakbarr Szövetség) egyre nagyobb aggodalommal szemléli, és

elfogadhatatlannak tartja, hogy a 2020, január 22-i és 29-i tárgyalásokon a munkáltató egyáltalán nem tett érdemi ajánlatot a
2020. éwe vonatkozó bérfejlesáéssel kapcsolatban, 2020. január 29-én szőban ígéretet kaptunk, hogy néhány napon belül
írásos javaslatot tesz a munkáltató arra vonatkozőlag, hogy a bérfejlesaésről 2020. július 1. után tárgyaljunk. Az írásos
javaslatot 2020. február 5-én megkaptuk.

Felháborítónak és a munkavállalókat semmibe vevő magatartásnak tartjuk, hogy a cégvezetés csak2020.július l-je után
hajlandó a bérfejlesaésről tárgyalni.

A2019, október 29-énaz Önök által a munkaügyi központnak bejelentett, az ISD Dunaferr Zrt.terűletéretervezettlétszám
leépítést követően véleményünk szerint átgondolatlanul kezdték meg a létszám leépítést megelőzó intézkedéseket, amelynek
hatására további munkavállalók távoztak, távoznak, yagy tervezik távozásukat. Hatánozott véleményünk, hogy az
átgondolatlan döntéseik már a folyamatos működést veszélyeztetik.20l8-ban és 20l9-ben közösen azértknzdöttünk, hogy a
Dunaferr Társaságcsoportrrál megtartsuk a szakembereket és ezért hajtottrrnk végre a többség számára elfogaüató
alapbéremelést. Az Önök intézkedései az idei évben ezzel a céllal teljes mértékben ellentétesek. A Dunaferr nehézhelyzetéért
véleményünk szerint nem a munkavállalók felelősek, a rossz döntéseket nem ők hozták.

SzövetségiiLrrk felelősséget érez a Dunaferr Társaságcsoport hosszú távu működé séért. Ezérí követeljük a |étszám leépítés
azonnali leállítását! Haíározolt véleményünk, hogy ezen felül olyan alapbérfejlesáést kell végrehajtani, amely biztosítja a
Dunaferr Társaságcsoport biaonságos működését a jelenlegi munkaerő-piaci körülmények között.

Szövetségünk cé|jai elérése érdekében az érdekérvényesítés minden törvényes eszközétigénybe fogja venni.

konkrét követelésünk
- 2020. január l-jén a Dunafen Társaságcsoport biármely DTKSZ hatálya alá tartozó társaságánál munkaviszonyban

álló munkavállaló 2020. janlétr l-jei hatál|yal 15 Vo-os alapbérfejlesztésben részesüljön, amelyből a
bérfejlesztésben részesülők alanyi jogon minimum 12 7o-ot kapjanak meg.

A szociális és béren kívüli juttatásokat 2020. január l-jétől 15 7o-os mértékkel kell megnövelni.

Szövetségünk várja a munkáltató válaszát, a tárgyalásokra készen állunk.

Dunaújváros, 2020. február 5.

Kapja: dr.Sevcsik Mónika RMS és HR igazgató
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