17.sz. melléklet

VÁLAszTÁsl .leoYzóroľw ĺ.
Készült 2019. március ho 21 .napján a Rail Cargo Hungaria Zrt. Területi Uzemeltetési
Központ Záhony szervezeti egységén megtartott MUNKAVÉDELMl rÉpvlselo

választásróĺ.)

A választási jegyzőkönw

1. a.
b.
c'

5

számozott lapot tartalmaz!

A szavaziurnák felbontásának helye: Területi Üzemeltetési Központ Záhony

A szavazournák felbontásának ideje: 20í9.március 2í

A szavazőurnák felbontásában résztvevők neve: Birkás Gábor, Szabóné Poko!

l!dikó

d' A

szavazóurnák felbontásánál jelenlévők neve: RévészBeáta,Ténai Béla,
Szegvári Emese

2. A választás hetye: Területi Üzemeltetési Központ Záhony
3. A választás időpontja: 2019.március 18-21
4. a. A választásra ioqosult munkavállalók száma: 232
b.

(Az Mt. 241 s e) alapján közzétett jegyzék szerint)

Tartósan távollevő nem szavazók száma

47 Íő

(Az Mt.247 $.(1) bekezdés szerint megállapĺtva)

c.
5.

A

(Akik

A

tő

választásra ioqosu!t munkavállalók korrioált

(A 4a pontból kivonva a 4b pontot)

száma:

í85 Íő

választáson
résztvevők
szama:
í85
tő
a "Választásra jogosult munkavállalók jegyzékén"aláírásukkal igazolták a szavazólapok

átvételét)
6.

A

7.

AE

8.
9.
10'

leadott

szavazatok

(Az urnában tálalható szavazólapok száma)

szama:

í85

érvénves szavazatok
szama:
180
(A leadott szavazatok számábil kivonva az érvénytelenszavazatok számát.

kivonva a B.pontot)

db

A

db

6.pontból

Az érvénytelenszavazatok száma: 5 db

Részvételiarány: ...79,74.....

o/o

(Az választáson résztvevók száma osztva a választásra jogosult munkavállalok korrigált
számával és szorozva 100-al) (5.pont osztva a 4c.ponttal es szorozva 100-al)

A fentĺek alapján a választás: érvénves - érvénytelen.
(A megfeleli szoveg aláhúzandó. Az Mt.247 $.(1) bekezdés szerint érvényesa választás, ha a
részvételiarány nagyobb, mint 50

%)

Az eredmények hitelességet igazoljuk:
(A választási bizottság tagjainak aláĺrása)

VÁLAszTÁsl ueoyzŐxoľw z.
Az egyes jelöltekre leadott szavazatok száma:

név

L

2'
3'
4.
5.

6.
7

szakszervezet

Kapott szavazatok
száma

Kapott érvényes
szavazatok %- ban

Papik Zsolt

VDSZSZ.VSZ

162

90o/o

BázsaLászló

VSZ-VDSZSZ

158

87

Balázs László

VSZ-VDSZSZ

'ĺ55

86,110/o

Baloqh Attila
Kopjákné Kovács
Zsuzsanna

VSZ-VDSZSZ

154

85,55%

VSZ-VDSZSZ

154

85,55%

VDSZSZ-VSZ

149

82,770/o

VSZ-VDSZSZ

146

81 11o/o

1078

85,55%

Ruisz Tibor
Dojcsánszkiné
Simon Eva

Osszese n:

77o/o

(A lapon minden jelöltet fel kell tűntetni a rájuk jutó szavazatok csökkenő sorrendjében. Amennyiben a jelölt nem
szakszervezeti jelöltként indult, a szakszervezet neve helyére a ,,nem szakszervezeti jelölt'' szót kell beírni. Ezen
a lapon az összes ,,érvényesszavazaton'' az urnában lévő érvényesszavazólapok számát kell érteni. Az
érvényesszavazatok %-os megoszlását megkapjuk, ha a kapott szavazolapok számát elosŻjuk az érvényes
szavazólapok számával és ezt megszorouuk 100_zal.)

Az eredmények hitelességet igazoljuk:
(A választási

ak aláírása)

€a'ułe

VALASZTASI JEGYZOKONW 3.
Az egyes jeI<iltekre leadott szavazatok száma:
Jelölt állító megnevezése

név

1.

Papĺk Zsolt

VDSZSZ-VSZ

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bázsa Lászlo

VSZ-VDSZSZ

Balázs LászlÓ

VSZ-VDSZSZ

Balogh Attila

VSZ-VDSZSZ

Kopjákné Kovács Zsuzsanna

VSZ-VDSZSZ

Rujsz Tibor

VDSZSZ-VSZ

Doicsánszkiné Simon Eva

VSZ-VDSZSZ

(Amennyiben a jelölt nem szakszervezeti jelöltként indult, a szakszervezet neve helyére a ,,nem szakszervezeti
jelölt'' szót kell beĺrni. A megválasztott tagok nevét az elért eredmény csökkenő sorrendjében kell feltűntetni.
(Mt.246 illetve 237.$.).

!!.

Az üzemi tanács póttagjai
Mt.246. $,(2) bek.)

1

2
3

Az eredmények hitelességet igazoljuk:
(A választási

aláírása)

cęo $"otł.

' U"J(

C

^

h

VALASZTASI JEGYZOKONW 4.
Az egyes jeIöltekre leadott szavazatok száma:
szakszervezet

Kapott szavazatok
száma

Kapott érvényes
szavazatok %-ban

767

71 16%

311

29,940/o

1. VSZVDSZSZ
2. VDSZSZA/SZ
Nem szakszervezeti jelöltek

osszes érvényesszavazat

1078

100%

(Az egyes szakszervezetek, illetoleg a nem szakszervezeti jelöltek által kapott szavazatok számát úgy számítjuk
ki, hogy összeadjuk az egyes szakszervezetek jeĺÖltjei által kapott szavazatokat. Ezen a lapon az összes
''érvényes szavazaton'' a szakszervezetek és a nem szakszervezeti jelöltek által kapott érvényesszavazatok
összegét kell érteni. Az utolsó oszlopban ehhez viszonyítjuk a szakszervezetek által elért eredményt. Az
érvényesszavazatok o/o-ál ugy kapjuk meg, hogy az egyes szakszervezetekre, illetőleg a nem szakszervezeti
jelöltekre leadott érvényes szavazatok összegét külön-kÜlön osztjuk az összes érvényes szavazatok számával,
majd ezt megszorozzuk 100-al)

Az eredmények hitelességet igazoljuk:
(A választási

tagjainak aláírása)

e

ĺ"í

Ć-,íłehc-

h(
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VÁLAszTÁsl .lecYzŐxöľĺw s.
A választással összefůiggő vitás ügyek és az ezzel kapcsolatos döntések felsorotása

Vitás ügy nem volt.

Az eredmények hĺtelességétigazoljuk:
(A választási bizottság tagjainak aláĺrása)

e

(

ĺ példányt

elküldeni a Rail cargo Hungaria zrt. KUT részére:
íí33Budapest, Váci út 92.!

