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1. A JOGI SZAKVÉLEMÉNYEK
1.1. ELŐZETES JOGI SZAKVÉLEMÉNY KÉSZÍTÉSE ÖNÁLLÓ
INDÍTVÁNYHOZ
1.1.1.

A REFERENS ÉS AZ ELLENŐR KIJELÖLÉSE

A beérkezett szakvélemény igénylések „Szerkesztők kijelölésére vár” státusszal a
Kodifikációs Főosztály vezetőjének és helyettesének ParLexes felületen a „Szakvélemények”
menüben érhetők el. A kiválasztott igénylésre kattintva a vezetőnek a szakvélemény
elkészítéséhez referenst és ellenőrt kell kijelölnie. A kijelölést követően a szakvéleményt
szerkesztésre tovább kell adni a referensnek. A tervezet továbbadása előtt a kodifikációs
főosztályvezető is készíthet véleményt a tervezethez.

1.1.2. A SZAKVÉLEMÉNY ELKÉSZÍTÉSE
A referens és az ellenőr a szakvélemény szerkesztésekor a tervezethez parlamenti
korrektúrával ellátott módosítási javaslatokat tehet, valamint a „Szakvélemény szövege”
fülön szabadszöveges észrevételeket is megfogalmazhat.
Vezetői továbbadás után a referens és az ellenőr elvégzi a változtatásokat és megírja a
szakvélemény szövegét. A szakvélemény szövege közös, azaz minden szereplő ugyanazt a
szöveget szerkeszti. A referens, miután visszakapta az ellenőrtől a tervezetet, bejelölheti,
hogy a szakvélemény szövege elkészült (
) vagy ha további változtatásokat
végzett rajta, visszaadhatja az ellenőrnek. A szakvélemény szövegének elkészülte után a
főosztályvezető felületén „jóváhagyásra vár” státusszal jelenik meg a tervezetet, amelyet a
vezető véglegesíthet.
A véglegesítéssel az elkészült szakvélemény az igénylőhöz kerül vissza.

1.2. ELŐZETES JOGI SZAKVÉLEMÉNY KÉSZÍTÉSE MÓDOSÍTÓ
JAVASLATHOZ
Az önálló törvényjavaslathoz készülő előzetes jogi szakvéleményhez hasonlóan a módosító
javaslathoz készülő előzetes jogi szakvélemény is a kodifikációs munkafolyamaton
keresztül készül el, azzal a különbséggel, hogy a szakvélemény készítésének lehetősége a
már korábban az irományhoz kijelölt referens és ellenőr felhasználó számára válik
elérhetővé.
Az elkészült szakvéleményt a refens véglegesíti. A véglegesítéssel a szakvélemény az
igénylőhöz kerül vissza.

1.3. UTÓLAGOS JOGI SZAKVÉLEMÉNY KÉSZÍTÉSE
Az önálló indítvány benyújtása után az irományhoz kijelölt referensnek lehetősége van
utólagos jogi szakvélemény készítésére. A „Kodifikációs munka” menüben az önálló
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iromány adatlapját megnyitva az iromány első részfolyamataként automatikusan létrejön
és rákattintással megnyitható az utólagos jogi szakvélemény tervezetének
szerkesztőfelülete.

Az előzetes jogi szakvéleményhez hasonlóan az utólagos jogi szakvélemény is a kodifikációs
munkafolyamaton keresztül készül el azzal a különbséggel, hogy az utólagos szakvélemény
készítésének lehetősége a már korábban az irományhoz kijelölt referens és ellenőr
felhasználó számára válik elérhetővé. Az elkészült szakvéleményt a referens véglegesíti.

2. PAPÍR ALAPON BENYÚJTOTT ÖNÁLLÓ
IROMÁNY FELDOLGOZÁSA ÉS PUBLIKÁLÁSA
Ahhoz, hogy a papír alapon benyújtott önálló irományok törvényalkotási folyamatának
lépései a ParLexben elvégezhetők legyenek, szükséges a benyújtott iromány tartalmának
rögzítése. Ezt, illetve a további szükséges feldolgozást a Kodifikációs Főosztály leírói, illetve
az irományhoz kijelölt referens és ellenőr végzi.

2.1. A KODIFIKÁCIÓS MUNKA MENÜ
Az iromány szerkezetének és tartalmának rögzítéséhez szükséges a PAIR-ban a referens és
ellenőr kijelölése. Ezt követően a PAIR-ban rögzített metaadatokat kb. 10–15 másodperc
alatt automatikusan veszi át a ParLex, ahol azok irományszámmal és címmel azonosítva a
kodifikációs munkatársak számára a „Kodifikációs munka” menüpontban jelennek meg.

2.2. AZ IROMÁNY TERVEZETÉNEK LÉTREHOZÁSA
Az iromány kiválasztása után az iromány adatlapja jelenik meg. Ez tartalmazza a tárolt
metaadatokat, az irománynaplót, valamint az iromány feldolgozásával kapcsolatos
műveleteket. Az iromány szerkezetének és tartalmának rögzítéséhez a „Tervezet” feliratra
kell kattintani. A későbbi folyamatok során ezzel lehet átváltani a feldolgozott irományra.
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2.3. IROMÁNY TARTALMÁNAK RÖGZÍTÉSE, FELDOLGOZÁSA,
ELLENŐRZÉSE ÉS VÉGLEGESÍTÉSE
A leíró a papír alapon benyújtott önálló iromány alapszerkezetét, struktúráját és tartalmát
a korábban leírtak szerint importálással vagy manuális munkával rögzíti. A benyújtott
önálló indítvány indokolásának rögzítésére nincs lehetőség. A rögzítés befejezése után a
leíró az „Iromány továbbítása” feliratra kattintva megküldi további kodifikációs
feldolgozásra az irományt a referensnek. A feliratra kattintva megjelenik egy beviteli mező,
ahol üzenet küldhető a referensnek. Az üzeneteket csak a küldő és a címzett olvashatja.

A referens a kodifikációs feldolgozás véglegesítése előtt az elkészített irományt az „Iromány
átadása a leírónak” feliratra kattintva visszaadhatja a leírónak további rögzítési feladatok
előírásával vagy az „Iromány továbbítása” feliratra kattintva továbbíthatja azt az
ellenőrnek. A feldolgozás véglegesítése előtt az ellenőri felülvizsgálat kötelező. Az ellenőr az
ellenőrzést követően az általa esetlegesen javított, módosított irományt észrevételeivel
együtt a referensnek („Iromány továbbítása” felirat) küldi vissza. Amennyiben a referens
úgy ítéli meg, hogy a rögzítés és feldolgozás nem tartalmaz hibát, a feldolgozást véglegesíti.
A feldolgozott irományon innentől kezdve módosítás nem végezhető, és ezt követően válik
a további felhasználók részére hozzáférhetővé a ParLexben.
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A papír alapon benyújtott iromány esetén a verziók kezelése automatikusan történik, tehát
manuálisan nem lehet új verziót létrehozni. Az iromány referensnek vagy ellenőrnek
történő átadása esetén mindig automatikusan új verziót nyit a ParLex. A referensek és az
ellenőrök nem tudnak új verziót nyitni.
Ha az iromány szövegének rögzítése közben a PAIR-rendszerben megváltozik az iromány
típusa (költségvetési típusú, általános törvényjavaslat stb.), akkor a ParLex-rendszerben
ennek lekövetése úgy lehetséges, ha a referens az iromány adatlapján az „Újraindítás”
gombra nyom. Ekkor a ParLex törli az eddig feldolgozott adatokat, és elölről kezdi a
folyamatot, az új típusnak megfelelő tervezetet hozva létre. Ez a funkció csak a rögzítés
véglegesítéséig érhető el. Az addig elkészült tervezet tartalmát célszerű az újraindítás előtt
Word-dokumentumba exportálni vagy letölteni és az új szerkezet létrehozását követően
újraimportálni.
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3. PAPÍR ALAPON BENYÚJTOTT KÉPVISELŐI
MÓDOSÍTÓ JAVASLAT FELDOLGOZÁSA ÉS
PUBLIKÁLÁSA
3.1. MÓDOSÍTÓ JAVASLAT TARTALMÁNAK RÖGZÍTÉSE,
FELDOLGOZÁSA
A papír alapon benyújtott módosító javaslatok a PAIR-ban történt rögzítést követően a
Hivatal kodifikációs munkatársainak számára a „Kodifikációs munka” menüpont alatt a
kiválasztott önálló iromány adatlapján a Nem önálló irományok fülön jelennek meg.
Ha a PAIR-ban tévesen lett iktatva egy papír alapon benyújtott nem önálló iromány és azt
a ParLex feldolgozásra átvette, ezt a PAIR a „téves iktatás” állapottal jelzi. Az iromány
ilyenkor inaktívvá válik ParLexben.
A módosító javaslatok tartalmának a megfelelő jogosultsággal rendelkező kodifikációs
munkatárs általi rögzítéséhez a módosító javaslat létrehozásának lépéseit kell alkalmazni
azzal, hogy a kiválasztott iromány adatlapján a „Tervezet” gombra kattintva nyílik meg a
szerkesztőfelület.

3.2. MÓDOSÍTÓ JAVASLAT RÖGZÍTÉSÉNEK VÉGLEGESÍTÉSE
Ha a módosító javaslat tartalmának rögzítését a leíró befejezte, a következő módosító
javaslat tartalmának rögzítéséhez a jobb felső sarokban lévő „Önálló iromány”-ra kattintva
egy lépésben visszanavigálhat az iromány adatlapjára:
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Ha a leíró rögzítette a módosító javaslatok tartalmát, azok adatlapján a „Rögzítés
véglegesítése” gombra kattintva az iromány átkerül a Kodifikációs feldolgozás státuszba.
A tartalomrögzítés és feldolgozás során az iromány indokolását nem kell és nem is lehet
rögzíteni.
Az önálló iromány adatlapján a „Részfolyamatok” táblázat listájában jelennek meg a
kapcsolódó folyamatok, így a módosító javaslatok irományszáma, típusa, státusza és
benyújtója. A javaslatra kattintva a kiválasztott nem önálló iromány adatlapja nyílik meg.

3.3. MÓDOSÍTÓ JAVASLAT KODIFIKÁCIÓS FELDOLGOZÁSA
A kodifikációs feldolgozás során a módosító javaslat feldolgozása technikailag a képviselői
módosító javaslat szerkesztése fejezetben írtakhoz hasonlóan történik azzal a kivétellel,
hogy a kodifikációs munkatársnak lehetősége van megjegyzést írni a módosítóponthoz.
A
„módosítópont szerkesztése” ikon megnyomása után megjelenő űrlapban az „Új
megjegyzés” gombra kattintva lehet ezt megtenni.
A papír alapon benyújtott irománynak megfelelően feldolgozott módosító javaslatban a
referensnek és az ellenőrnek lehetősége van arra is, hogy az egyes pontok felvezető
szövegében a módosító javaslat pont jellegét is megváltoztassa. Ezt a módosítópontok
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generálása után a szerkesztő ablak felvezető szövegét tartalmazó részében található
ikonnal tudja elérni.
A munka befejeztével az iromány adatlapján a „
” gombbal kell feldolgozott
állapotba helyezni az irományt. Ezt követően a törvényalkotási szakaszoknak megfelelően
további folyamatok elvégzése válik lehetővé (pl. háttéranyag készítése).

3.4. TERVEZET VISSZANYITÁSA
A módosító javaslat tervezete visszanyitható akkor is, ha már készültek az irományhoz
tartozó módosítópontokból háttéranyagpontok. Ebben az esetben ezek automatikusan
lecsatolásra kerülnek a háttéranyagból.

4. TELJES HÁTTÉRANYAG KÉSZÍTÉSE ÉS
PUBLIKÁLÁSA
4.1. ELŐFELTÉTELEK
A teljes háttéranyag generálásának feltétele, hogy az önálló iromány és a hozzá beérkezett
módosító javaslatok feldolgozott állapotban legyenek és a képviselői módosító javaslatok
benyújtási határideje lejárt. Nem kötelező az összes módosító javaslatnak feldolgozottnak
lennie, de a nem feldolgozott indítvány módosítópontjai nem fognak megjelenni a
háttéranyagpontok összeállítását segítő űrlapon.
Amennyiben lejárt a módosító javaslatokra vonatkozó beadási határidő, de nem érkezett be
egyetlen módosító javaslat sem, akkor a felületen megjelenik a „Háttéranyag kihagyása”
gomb, amelyet megnyomva a teljes háttéranyag elkészítésének folyamata kihagyható.
Ebben az esetben a bizottságok saját szándékot tudnak csak rögzíteni, az állásfoglalások fül
hiányzik a bizottsági munkában (ld. bizottsági állásfoglalás rögzítése)

4.2. MÓDOSÍTÓPONTOK HÁTTÉRANYAGPONTBA SZERVEZÉSE
Az önálló iromány adatlapján megjelenő Háttéranyag feliratra kattintva megjelenik a
feldolgozott módosító javaslatok módosítópontjainak listája.
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A módosítópontra kattintva az alsó panelen megjelennek a módosítópont adatai a
korrektúrázott szöveggel együtt.
A módosítópontok kiválasztása után az Új háttéranyagponthoz adás vagy a Meglévő
háttéranyagponthoz adás gombokkal a módosítópontot háttéranyagponthoz lehet rendelni.
Egyidejűleg több módosítópont is kijelölhető és háttéranyagponthoz adható. A „csak árva
módosítópontok listázása” felirat bejelölésével csak azon módosítópontok jelennek meg a
felületen, amelyek még nem kerültek be a háttéranyag egyetlen pontjába sem.
Az érintett törvényhely meghatározása az alábbi szabályok szerint történik:




Új háttéranyagponthoz adás esetén a háttéranyagpont átveszi a módosítópont
érintett törvényhellyel kapcsolatos beállításait: érintett törvényhelye ugyanaz lesz,
mint a módosítóponté volt, függetlenül attól, hogy annak beállítása automatikusan
vagy manuálisan történt.
Háttéranyagpontban lévő módosítópontok változása esetén (módosítópont
hozzáadása meglévő háttéranyagponthoz, háttéranyagpontból módosítópont
lecsatolása):
o ha a háttéranyagpont manuális érintett törvényhelyi módban van, akkor
módosítása csak manuálisan történhet;
o ha bármelyik módosítópont manuális érintett törvényhelyi módban van, a
manuális módosítópontok érintett törvényhelyeinek unióját kapja a
háttéranyagpont;
o rendszer által generált felvezetőt tartalmazó módosítópontok esetén a
legkisebb közös szülő szerkezeti egységet jelenti meg a rendszer.

Több azonos tartalmú módosítópont esetén belső azonosító alapján elsőként elkészített
beállításait veszi figyelembe a rendszer.
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Háttéranyagpont felvezetőjének kézi módosításakor, ha az abban lévő módosítópont
manuális felvezetőt tartalmaz, ezt a jelölőnégyzetben a pipa jelzi. Ha ez a pipa eltávolításra
kerül, a módosítópont felvezetője automatikusan frissül a szerkezeti egység jelölésének
megfelelően.

4.3. HÁTTÉRANYAGPONTOK
A „Háttéranyagpontok” fülre kattintva megtekinthetők a létrehozott háttéranyag pontjai.
Egy háttéranyagpontra kattintva megnyílik annak adatlapja, ahol megtekinthetők adatai, a
benne szereplő korrektúrázott módosító pont szövege, külön füleken az ebbe tartozó
módosítópontok (ezek le is csatolhatók a háttéranyagpontból a fülön lévő
x-re
kattintással). Az adatlapon állítható be kodifikációs javaslat alapján az egyes módosító
javaslatok együttes kezelése (ha azokat a bizottsági üléseken indokolt együtt tárgyalni
és/vagy együtt dönteni róluk), és itt adhatók hozzájuk megjegyzések és kiegészítő lábak is.

4.4. CÍMLAP CÍM
A „Címlap cím” fülre kattintva szerkeszthető meg a háttéranyag címlapjának címe. Ez
annak legenerálása után a Szerkeszt gombra kattintva tovább módosítható.

4.5. CÍMLAP TARTALOM
A „Címlap tartalom” fülre kattintva szerkeszthető meg a háttéranyag címlapjának a
tartalom értelmezéséhez szükséges része. Ez alapértelmezetten olyan panelszövegeket
tartalmaz, amelyek az önálló indítvány és az ahhoz érkezett módosító javaslatok egyes
metaadataival kiegészülve szabadon módosíthatók. Ezen a részen van lehetőség a
háttéranyagban használt rövidítések megírására is.

4.6. NAPLÓ
A „Napló” fülre kattintva megtekinthető a háttéranyag munkafolyamat naplója.

4.7. HÁTTÉRANYAG-ELŐNÉZET ÉS -LETÖLTÉS
A háttéranyagpontok kialakítása után a „Gyorsnézet” gombbal megtekinthető a teljes
háttéranyag előnézete a böngészőben.
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A háttéranyag letöltése gombbal pedig letölthető a háttéranyag .pdf vagy .docx
formátumban.

4.8. HÁTTÉRANYAG LEZÁRÁSA ÉS PUBLIKÁLÁSA
A referens az elkészített háttéranyagot a „Kész” gomb megnyomásával továbbítja az
ellenőrnek, majd az ellenőr által az „Átadás” gomb segítségével visszaküldött háttéranyagot
- ha megfelelőnek találja - a „Publikálás” gombbal közzéteszi. A publikálás szükséges a
bizottsági háttéranyag elkészítésének munkafolyamatához.

5. BIZOTTSÁGI HÁTTÉRANYAG KÉSZÍTÉSE
Az önálló indítványt tárgyaló bizottság munkatársaként és bizottsági dolgozójaként a
folyamattal kapcsolatos lehetőségek a menüsor „Bizottsági munka” pontjára kattintva
érhetők el. A megnyíló ablak tartalmazza a bizottsághoz érkező önálló irományok listáját,
valamint a tárgyalás jogcímét. A megfelelő irományra kattintva nyílik meg a háttéranyag
adatait tartalmazó képernyő, amely azokat a módosító javaslatpontokat tartalmazza,
amiket a bizottságnak meg kell tárgyalnia. A kijelölt és a nemzetiségeket képviselő
bizottságnak lehetősége van arra, hogy a teljes háttéranyag bármely további pontját a
gomb segítségével megtárgyalásra beválogassa.

5.1. BIZOTTSÁGI HÁTTÉRANYAG
A bizottsági dolgozó Háttéranyagpontok képernyőjén listában láthatók a bizottsági
háttéranyag pontjai.

12/64

PARLEX FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Világos (fehér vagy szürke) színnel jelöltek a bizottság által kötelezően megtárgyalandó
módosító javaslatból származó háttéranyagpontok, halványlilával kiemelve pedig a
bizottság által beválogatott háttéranyagpontok.
Háttéranyagpontot kijelölve (sötétkék színű) a bizottság írhat megjegyzést a kiválasztott
háttéranyagponthoz az alsó sávon található gombbal.
A bizottsági munkatársnak a Címlap tartalom fülről elérve lehetősége van arra, hogy a teljes
háttéranyag címlap-tartalmát annak megfelelően publikálás előtt átvegye illetve azt
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továbbszerkessze.

Gyorsnézet és a letöltés gombok a korábban ismertettek szerint használhatók.
Egy háttéranyagpont gyorsnézeténél lehetőség van a ponthoz (és a benne lévő módosító
pontokhoz) készült megjegyzések elrejtésére, így azok nem fognak látszódni a bizottsági
jelentésen.

Az összefüggésről szóló megjegyzés nem rejthető el, annak mindenképpen szerepelnie kell
a bizottsági jelentésben.
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5.2. BIZOTTSÁGI FORGATÓKÖNYV GENERÁLÁSA
A bizottsági munka felületen a Háttéranyag fülön érhető el a „Forgatókönyv-generálás”
funkció, amelynek használatával a bizottsági munkatárs különböző szempontok szerinti
csoportosítást végezhet el.

A gomb megnyomására megjelenik a háttéranyagpontok listája, ahol például bejelölhető,
hogy mely pontokat szeretne „valószínűleg támogatottként” megjelölni a munkatárs a
bizottsági forgatókönyvben. Egyszerre több sor is kijelölhető.

A táblázat fejlécében a módosító javaslatok többféle szűrésére is lehetőség van. A szűrő
használatával „szűkített” lista valamennyi eleme a
ikonokkal egyszerre kijelölhető
vagy a korábbi kijelölés visszavonható. A szűrő feltételek eltávolításával a kijelölés
megmarad.

5.3. BIZOTTSÁGI HÁTTÉRANYAG PUBLIKÁLÁSA
A „Publikálás” gombra kattintva több alkalommal is publikálható a bizottsági háttéranyag,
a különböző időpontban publikált háttéranyagok beazonosítására a fájlnév tartalmaz
információt.

6. BIZOTTSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS RÖGZÍTÉSE
A Bizottsági állásfoglalások felülete az „Állásfoglalások” gombra kattintva érhető el. Ezen a
képernyőn rögzíthetők a bizottsági állásfoglalások az egyes háttéranyagpontokhoz.
A háttéranyagpontok listában láthatók, a lista bal oldalán lévő nagyító ikonra kattintva
megtekinthető az adott háttéranyagpont adatlapja.
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Egy háttéranyagpontot kijelölve a képernyő alsó felében lévő részen állítható be a
bizottságnak a kijelölt háttéranyagponttal kapcsolatos állásfoglalása. Egy állásfoglalás
fajtát kijelölve a „Mentés” gombra kattintva a rögzített állásfoglalás elmenthető, a „Mentés”
gomb két oldalán található balra és jobbra nyilakkal pedig a mentéssel egyidejűleg a
listában az előző, illetve a következő háttéranyagpontra lépve rögzíthető ahhoz a bizottsági
állásfoglalás, valamint az előterjesztő és – ha nem a kormány az előterjesztő – a kormány
képviselőjének állásfoglalása.

A kormányzati állásfoglalás rögzítése csak abban az esetben lehetséges, ha az önálló
iromány benyújtója nem a kormány volt. Ilyenkor lehetőség van arra is, hogy csak
tárcaálláspontként rögzítsük azt.
A módosítópontokról hozott állásfoglalások rögzítésére külön-külön vagy több ponthoz
egyszerre is lehetőség van. Ez utóbbihoz a lista első oszlopában kell bejelölni a pontokat.
Két esetben azonban az egyszerre történő állásfoglalás rögzítéséhez nincs szükség a külön
bejelölésre.




Összefüggő
(vagyis
egy
képviselői
módosító
javaslatból
érkező)
háttéranyagpontokra vonatkozó döntést csak együtt lehet átállítani, vagyis ha
rögzítjük vagy rögzítést követően módosul az egyik háttéranyagponttal kapcsolatos
állásfoglalás, akkor vele együtt változik az összes vele összefüggő háttéranyagpont
állásfoglalása is. Ez utóbbi esetben erről tájékoztató üzenet jelenik meg.
Együtt kezelendő háttéranyagpontok esetében azokhoz különböző állásfoglalás is
rögzíthető. Alapesetben az első állásfoglalás rögzítésekor minden további ponthoz
automatikusan rögzül ugyanaz az állásfoglalás, de ezek bármelyikéhez tartozó
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állásfoglalás módosításakor a továbbiaké nem változik. Mindkét esetben tájékoztató
üzenetet jelenik meg.
A képviselői módosító javaslatok visszavonását is ezen a felületen lehet beállítani, illetve
kezelni.
Ha a képviselő a módosító javaslatot az állásfoglalások előtt visszavonta és erről a ParLex a
PAIR-ból értesítést kap, akkor azt a rendszer az első opció („A képviselő a módosító
javaslatát visszavonta”) automatikus bejelölésével jelzi.
Ha a képviselő a bizottsági ülésen vonja vissza javaslatát, akkor a bizottsági munkatárs ezt
a második opció („A képviselő a módosító javaslatát az ülésen visszavonta.”) bejelölésével
rögzítheti.
Ha a bizottsági ülésen derül ki, hogy a javaslatot a képviselő időközben (pl. párhuzamosan
ülésező bizottságban) visszavonta, akkor a munkatárs a harmadik opcióval („Nem volt
szavazás”) bejelölheti, hogy nem tartottak róla szavazást. Ez az opció csak akkor aktív, ha a
rendszerben a javaslat már vissza lett vonva. Az állásfoglalások adatait ilyenkor nem lehet
kitölteni.

7. BIZOTTSÁGI MÓDOSÍTÓ JAVASLAT
ELKÉSZÍTÉSE
7.1. BIZOTTSÁGI MÓDOSÍTÓ JAVASLAT
A bizottsági módosító javaslat a munkafelületre történő belépéskor a „Módosító javaslat”
feliratra kattintva érhető el. Valamely képviselői módosító indítvány támogatása vagy
változtatásokkal történő fenntartása esetén ezeket automatikusan tartalmazva jön létre. A
módosító javaslatba ezeken kívül saját szándék rögzítésére is van lehetőség.

Támogató állásfoglalás esetén a képviselői módosító javaslat minden pontja az eredeti
szándéknak megfelelően kerül bele a bizottsági módosító javaslat tervezetéhez, és ez ott
nem is módosítható. Az ilyen bizottsági módosítópont indoklását a ParLex a támogatott
képviselői módosító javaslat metaadataiból automatikusan generálja és az tovább nem
szerkeszthető.
A változtatásokkal fenntartott – esetleg több pontból álló – képviselői módosító javaslat
szövegszerűen bekerül a bizottsági módosító javaslat tervezetébe, de ott bármely pontja
szabadon szerkeszthető, elhagyható, illetve további pontokkal, lábakkal egészíthető ki. Ezek
az eredeti képviselői módosító javaslatból megmaradó összefüggéseket megtartják és a
bizottsági módosító javaslatban az indokolásuk szerkeszthető.
A bizottsági módosító javaslat tervezetében a bizottság saját szándékai is rögzíthetők a
képviselői módosító javaslat szerkesztésével azonos módon.
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Az indítvány a Módosító javaslat feliratra kattintva érhető el.
A Módosító javaslat képernyőjén listában felsorolva láthatók a bizottság által támogatott és
a bizottság által változtatással fenntartott háttéranyagpontok („Szándék típusa” oszlop jelzi
ezt).

Egy változtatásokkal fenntartott háttéranyagpontot kijelölve, majd a „Szerkesztés” gombra
kattintva lehet módosítani az adott pontot. A gombra kattintva a szerkesztőfelület jelenik
meg, ahol látható az önálló irománynak az adott képviselői módosító javaslattal esetlegesen
megváltoztatott dokumentumfája és a szerkezeti egységek tartalma. Itt a már korábbiakban
ismertetett módon (ld. A papír alapon benyújtott képviselői módosító javaslat feldolgozása
és publikálása fejezet) szerkeszthetők a módosítópontok, és lehetőség van új módosítópont
felvételére is.
Az Indokolások képernyőn részletes indokolások rögzíthetők és szerkeszthetők az egyes
változtatásokkal
fenntartott
módosítópontokhoz,
illetve
a
bizottsági
saját
szándékpontokhoz.
A változtatások megszerkesztése után visszatérni a bizottsági módosító javaslathoz a
„Bizottsági módosító javaslat” gombra kattintva lehet.
A Bizottsági módosító javaslat képernyőn új bizottsági szándékot létrehozni az „Új saját
szándék” gombra kattintva a legördülő menüből a „Saját szándék” opcióval lehet.
A szerkesztés lépései megegyeznek a képviselői módosító javaslat létrehozásának
lépéseivel, azzal a különbséggel, hogy a módosítópontokat manuálisan kell létrehozni. Ez
az „Új módosítópont” ikon ( ) segítségével tehető meg, ami a módosítópontok fülön
található meg.
Az „Új saját szándék” legördülő menüjének másik opciójára kattintva („Tervezet átvétel”)
lehetőség van egy tetszőleges, megszerkesztett, be nem nyújtott (képviselői) módosító
javaslat tervezetének átvételére a ParLex által generált belső azonosító megadásával. Az
azonosító megadása után az új saját szándék szerkesztő felülete jelenik meg. A tervezet
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átvételekor az eredeti tervezet verziójának száma eggyel növekszik, így a korábbi verzió a
továbbiakban nem lesz szerkeszthető. Az átvett verzió és azonosító a felületen megjelenik.
A több pontból álló tervezet pontjai összefüggőek lesznek, de – külön menüpont
kiválasztásával - lehetőség van a pontok közötti összefüggések beállítására is.
A „Módosító javaslat” képernyőn a „Gyorsnézet” gombbal megtekinthető a bizottsági
módosító javaslat aktuális állapotat, a Letöltés gomb segítségével pedig le is tölthető .pdf
vagy .docx formátumban.
A bizottsági módosító javaslatban külön pontokban szerepelhetnek olyan indítványok,
amelyek ugyanazon szerkezeti egységre irányulnak. Ezeket a rendszer automatikusan
sorrendezi, de amennyiben a felhasználó számára ez nem megfelelő, lehetősége van sorrend
megváltoztatására. Ezt a „Manuális sorszámozás” gomb megnyomásával lehet elvégezni. Itt
a módosítópont sorszáma mellett található le-fel nyilakkal lehet a táblázatban a kívánt
helyre mozgatni azt.
A bizottsági módosító javaslathoz címlapszöveget a „Címlapszöveg” fülön lehet generálni és
szerkeszteni.

Ha a rendszer érzékeli, hogy a módosító javaslat minősített többséget igénylő pontokat is
tartalmaz, azokat a „Sarkalatos pontok” fülön felsorolásban megjeleníti. Ugyanezen a
felületen lehetőség van a generált felsorolás szerkesztésére is.

7.2. NYELVHELYESSÉGI TÁBLÁZAT
A bizottsági módosító javaslat felületen az „Új saját szándék” gombra kattintva
kiválasztható az „Új nyelvhelyességi táblázat” opció.

A munkacím megadása után egy módosító javaslattervezet szerkesztő felület nyílik meg.
Azok a módosítások, amelyek ebben a tervezetben készülnek, táblázatos formában jelennek
meg a bizottsági módosító javaslat II. részében, a nyelvhelyességi javítás pedig csak szűk
szövegkörnyezetében jelenik meg. Annyi táblázat generálódik, ahány módosítópont
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létrehozására kerül sor. A nyelvhelyességi módosításokat több szándékrész is
tartalmazhatja. Előhatályosításkor a rendszer nem vizsgálja a nyelvhelyességi módosítások
összefüggéseit.

8.

ELŐHATÁLYOSÍTÁS

Az előhatályosítás a normaszöveg szerkezetépítésénél, a módosítási szándékok
szerkesztésénél automatikusan megtörténik, a módosítópontok normaszöveggel történő
egybeszerkesztésénél pedig manuálisan alkalmazható. A manuális előhatályosítási funkció
elindítására általában a képernyő jobb felső részén van lehetőség, …

…de bizonyos esetekben (pl. bizottsági módosító javaslat szerkesztésekor) bal oldalt, a
képernyő közepén jelenik meg.

8.1. AUTOMATIKUS ELŐHATÁLYOSÍTÁS A SZERKESZTÉS
SORÁN
A rendszer automatikus előhatályosítást alkalmaz az önálló indítvány szerkezetének
építése során. Ez azt jelenti, hogy az egyes szerkezeti egységek sorszáma az újak létrehozása
esetén automatikusan megváltozik nemcsak a szerkezeti egység jelölésében, hanem az
esetlegesen már felépített belső hivatkozásokban is.
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Módosító javaslat szerkesztése során a módosítópontok automatikus előhatályosításával a
rendszer a normaszöveg szerkezeti egységeinek sorszámozásához, több egymást követő
szerkezeti egység létrehozása esetén pedig egymáshoz viszonyítva is generálja a szerkezeti
egységek sorszámait anélkül, hogy a normaszöveg további sorszámozását megváltoztatná.
Elhagyás esetén pedig a szándék mentése előtt a rendszer figyelmeztető üzenetet küld
abban az esetben, ha a törölni kívánt szerkezeti egységre hivatkozás mutat. Az elhagyás
eredményeként a normaszövegből „eltűnik” a szerkezeti egység, de a további szerkezeti
egységek átszámozódása nem történik meg.

8.2. A MANUÁLIS ELŐHATÁLYOSÍTÁS
A rendszer lehetőséget biztosít az önálló indítvány benyújtója számára bármikor, az
előterjesztést tárgyaló bizottságok, valamint egyes hivatali munkatársak számára pedig
meghatározott folyamatokban a manuális előhatályosításra. Ez a már benyújtott és az
Országgyűlés Hivatalának munkatársai (kodifikációs referens) által feldolgozott képviselői
módosító javaslatoknak (szerkesztés alatt lévő vagy már benyújtott bizottsági módosító
javaslat tetszőlegesen kiválasztott pontjainak) és az önálló indítvány szövegének
egybeszerkesztését és sorszámkiosztással, hivatkozások átvezetésével történő
megjelenítését jelenti.
Az Előhatályosítás képernyőn lehetőség van a képviselői módosító javaslatokat, illetve a
bizottsági módosító javaslat aktuálisan létező módosítópontjait (amelyek a Támogatott és
Változtatásokkal fenntartott háttéranyagpontokból, valamint a bizottsági saját
szándékokból jöttek létre) egyszerre ráilleszteni az önálló irományra.
A képernyő függőlegesen két részre van osztva. A bal oldali részen a módosító javaslatok
pontjai (illetve átváltás esetén a Dokumentumfa), a jobb oldalon pedig a dokumentumfafülön a Normaszövegre kattintva az előhatályosított törvényjavaslat szövege.
A rendszer a képernyőre lépéskor alapértelmezetten egybeszerkeszti az összes
módosítópontot az önálló irománnyal. Ez azonban egymást kizáró módosítópontok esetén
nem lehetséges. Ha két vagy több módosítójavaslatot (vagy -pontot) ilyennek érzékel a
rendszer, akkor az elsőként szereplőt illeszti be az önálló iromány szövegébe, az ezzel
ütközőket pedig piros színnel jelöli.
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Az egymást kizáró pontok között az előhatályosítás alapképernyőjén lehetséges a
kiválasztás, az alapértelmezett jelölés manuálisan felülírható (eltávolítható).
Az egymást kizáró pontok közötti döntés elősegítésére a pontok bármelyike melletti nagyító
ikonra kattintva „segédablak” nyitható, amelyben egyszerre jeleníthetők meg az egymást
kizáró módosítások a rögzített szövegükkel. Ezen a felületen is kiválasztható az a módosítási
szándék, amelynek érvényesítésére az egybeszerkesztett szövegben sort kell keríteni.

Az egy képviselői módosító javaslatban szereplő pontokat, valamint a bizottsági
módosítókban szereplő, egy szándék különböző pontjaiként felvitt módosítási javaslatokat
a rendszer összefüggően kezeli. Ez azt jelenti, hogy ha az összefüggő pontok egyik elemének
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bejelölésére nem kerül sor, akkor az összefüggés további elemei sem jelennek meg az
egybeszerkesztett szövegben. Hasonlóképpen egy módosítópontot csak akkor lehet
egybeszerkeszteni az önálló indítvánnyal, ha az összes vele összefüggő is beilleszthető
(vagyis nincs olyan eleme, amelyre egy azt kizáró pont is érkezett).
A rendszer az alternatív tartalmú pontokhoz hasonlóan, de sárga színnel jelölve hívja fel a
figyelmet az ugyanarra a szerkezeti egységre érkezett, de egymás mellett is elfogadható
módosítópontokra. Ennek az egységes javaslat és tervezetének elkészítése során van
jelentősége, ami további szerkesztési feladatokat igényelhet.

A módosítópontok listáján az Alkalmazva oszlopban lévő pipa jelzi, ha az adott
módosítópontot sikerült egybeszerkeszteni az önálló indítvánnyal.
A módosítópontok listája alatt található a kiválasztott pont korrektúráját mutató felület, ez
alatt pedig „A kijelölt módosítópont automata érvényesítése” jelölőnégyzet. Az ezzel bejelölt
módosítópontot (és összefüggéseit) a ParLex automatikusan egybeszerkeszti az önálló
iromány szövegével akkor is, ha a többi módosítópont alkalmazását a felhasználó különkülön megváltoztatja.
Az előhatályosítás során az egybeszerkesztett szöveg szerkezeti egységeinek technikai
sorszámozása csak akkor módosul, ha a képernyő alján lévő Tovább gombra kattintva a
következő felületen a Sorszámok kiosztása gombot is megnyomja a felhasználó. Ekkor
történik meg a tényleges, az elfogadott módosítópontokat figyelembe vevő szerkezet, illetve
dokumentumfa hatályosítása.
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Amennyiben olyan módosítópontok előhatályosítására kerül sor, amelyek azonos
szerkezeti egységgel egészítik ki az önálló indítvány szövegét, a sorszámozás kiosztása előtt
lehetőség van ezek automatikusan kialakított sorrendjének manuális megváltoztatására.

Amennyiben a módosítások során olyan szülő-gyermek szerkezeti egység áll elő, amely csak
egy gyermeket tartalmaz, a következő képernyőn lehetőség van ennek a nyitó és záró
szövegrészekkel történő egybeszerkesztésre. Ha nincsenek ilyen „árva szerkezeti egységek”,
a képernyő bal oldalán a lista üres.
Melléklet esetében előállhat olyan helyzet, hogy két vagy több nyitó vagy záró szövegrész
kerül egymás mellé. Ezt fel kell oldani, ami szintén ezen a képernyőn tehető meg.
A listában pirossal jelzett sorok megjelenése azt jelenti, hogy ezek csak a további hozzájuk
kapcsolódó egyedüli gyermeksorok feloldásával szerkeszthetők egybe.
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Amennyiben vannak egybeszerkeszthető szerkezeti egységek, azok a bal oldali listából
kiválasztva egy felugró ablakban szerkeszthetők. A bal oldali részen láthatók az érintett
szerkezeti egységek, amelyekhez tartozik egy jelölőnégyzet. A jobb oldali ablakban a
rendszer automatikusan egybeszerkeszti a pontok szöveges tartalmát. Ez a szöveg
szerkeszthető, azon szükség esetén nyelvtani és tartalmi módosítások végezhetők.
A végleges szöveg mentése az összes jelölőnégyzet bejelölése után lehetséges.

Az „Előhatályosítás újrakezdése” gombbal a módosítások elvetésével az előhatályosítás
újraindul. A „Tovább” gombot megnyomva a sorszámkiosztó képernyő jelenik meg.
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8.3. KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY 1. MELLÉKLETÉNEK
ELŐHATÁLYOSÍTÁSA
Az 1. melléklet előhatályosítása abban különbözik a normaszöveg előhatályosításától, hogy
ugyanarra az előirányzat-összegre vonatkozó módosítások nem okoznak ellentmondást,
ezek összeadódnak.

9. BIZOTTSÁGI JELENTÉS SZERKESZTÉSE ÉS
VÉGLEGESÍTÉSE
A Bizottsági jelentés képernyő a Jelentés feliratra kattintva a bizottsági munkafolyamat
során bármikor elérhető. Ezen megtekinthető a bizottsági jelentés és mellékletének
tartalma.

A képernyő három adattartalom között váltható. Az egyiken a Címlapszöveg, a továbbiakon
pedig a Melléklet címlapja és a Melléklet generált tartalma szerepel.
A Címlapszövegen szerkeszthető meg a bizottsági jelentés felzete. Ezen automatikusan
generált sablonszövegek szerepelnek, amelyeket a képernyő jobb alsó sarkában lévő
Szerkeszt gombra kattintva megnyíló szerkesztőablakban lehet módosítani az aktuális
állapotnak megfelelően.
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A Címlapszöveg képernyő jobb alsó sarkában található Alapértékek visszaállítása gombbal
visszaállítható az eredeti állapot.
A jelentés végére lehetőség van .pdf kiterjesztésű dokumentumot (pl. a költségvetési
törvényjavaslat tárgyalása során a kisebbségi vélemények függeléke) csatolni. Ehhez a
Címlapszöveg képernyő bal alsó sarkában lévő Feltöltés gombra kell kattintani, majd
kiválasztani a feltöltendő dokumentumot. A rendszer a melléklet után a jelentéshez
automatikusan hozzáfűzi a dokumentumot.
A bizottsági jelentés képernyő Melléklet lapján megtekinthető a bizottsági jelentés
állásfoglalásokat tartalmazó melléklete.
A letöltés gombra kattintva letölthető a bizottsági jelentés és melléklete .pdf vagy .docx
formátumban.
A bizottsági jelentést a bizottságnak benyújtásra történő átadása előtt a munkatársnak
véglegesítenie kell a
gomb megnyomásával.

10. BIZOTTSÁGI JELENTÉS ÉS BIZOTTSÁGI
MÓDOSÍTÓ JAVASLAT BENYÚJTÁSA
A véglegesített bizottsági jelentést és az esetleges módosító javaslatot a bizottság (mint
szervezet) felhasználó tudja benyújtani. Ezen a felületen a Benyújtás gombra kattintva a
bizottság elnöke vagy alelnöke nyújthatja be a Bizottsági jelentést. A ParLex a jelentéssel
egyidejűleg a bizottsági módosító javaslatot is átadja a PAIR-nak. Benyújtás után bizottsági
munka már nem végezhető, a háttéranyag, az állásfoglalások, a módosító javaslat és a
jelentés sem szerkeszthető.
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Benyújtás helyett a jelentés visszanyitása opció is választható, az ezzel szerkeszthető
állapotban visszakerül a bizottság munkatársának felületére.

Bizottsági módosító (és összegző módosító javaslat) benyújtásakor a ParLex
megjeleníti az egyidejűleg benyújtásra kerülő irományok listáját, ahol ellenőrizni
lehet, hogy nem kerül-e benyújtásra a tényleges szándéktól eltérően további
iromány (pl. „túlterjeszkedő eljárás” dokumentuma).
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11. PARLEXBEN KÉSZÍTETT, DE PAPÍR ALAPON
BENYÚJTOTT BIZOTTSÁGI MÓDOSÍTÓ
JAVASLATOK ÉS JELENTÉS ÖSSZERENDELÉSE
PARLEX-ADATOKKAL
PAIR-ban rögzített, ugyanakkor ParLexben irományhoz még nem tartozó tervezetek
összerendelése a bizottsági munkafelületen a „Jelentés” fülön lévő „Összerendelés”
funkcióval lehetséges.

Az irományválasztó lehetőségnél azokat az irományok jelennek meg a listában, amelyek a
kiválasztott bizottsággal össze vannak rendelve és még nincs tervezetük. Az
„Összerendelés” gomb megnyomása után a jelentés benyújtott státuszra változik át.
Ugyanez a módszer használható az összegző módosító javaslatnál, a zárószavazás előtti
módosító javaslatnál stb.

12. BIZOTTSÁGI ÜLÉS KAPCSOLÓDÓ
INFORMÁCIÓI
A bizottsági ülések jegyzőkönyvei elérhetők a bizottsági munka menüben a „Bizottsági ülés
jegyzőkönyv” gombot megnyomva. Ekkor egy új ablakban a parlamenti honlap külső
lekérdező felülete nyílik meg.
A bizottsági ülésről szóló tájékoztató letöltése szintén a bizottsági munka menüben
lehetséges. A megnyíló ablakban ki kell választani az irományszámokat és a Letöltés
gombra kattintva elmenthetők a tájékoztatók.
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13. MAGYARORSZÁGI NEMZETISÉGEK
BIZOTTSÁGÁNAK KEZELÉSE
A ParLex-rendszerben a Magyarországi nemzetiségek bizottságának kezelése különbözik a
többi részletes vitát lefolytató bizottságtól.
E bizottság ParLexen keresztül nem jelenti be, hogy részletes vitát kíván lefolytatni az
önálló indítvány bizonyos részeire, hanem egyszerűen kapcsolódó bizottságként van felvéve
a PAIR-rendszerben az önálló irományhoz. Azonban annak ellenére, hogy a bizottság
kapcsolódó, a kijelölt bizottsághoz hasonlóan a bizottsági munka háttéranyag fülén
lehetősége van beválogani a maga számára azokat a háttéranyagpontokat, amelyeket meg
kíván tárgyalni.
A nemzetiségi bizottság a benyújtásnál is másképp működik, mint a többi bizottság. A
többivel ellentétben akkor is benyújthatja módosító javaslatát és jelentését, amikor erre
elvileg már nem lenne mód, az önálló iromány már nem a megfelelő állapotban van.
Azonban ha ezt ilyenkor teszi meg, akkor módosító javaslatának pontjai nem kerülnek fel a
TAB-háttéranyagra.

14. TAB-HÁTTÉRANYAG KÉSZÍTÉSE ÉS
PUBLIKÁLÁSA
Amennyiben legalább egy bizottság benyújtott módosító javaslatot, akkor az önálló
iromány adatlapjáról elérhetővé válik a Törvényalkotási Bizottság (TAB) háttéranyaga
elkészítésének lehetősége. A háttéranyagot a Kodifikációs Főosztály bármely munkatársa
megszerkesztheti, de készre állítani (ezzel az ellenőrnek továbbítani), valamint publikálni
csak az előterjesztéshez kijelölt referens tudja.
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A Módosító pontok fülön láthatók a beérkezett bizottsági módosító javaslatokból származó
módosítópontok. A TAB-háttéranyag készítésének lépései megegyeznek a teljes
háttéranyag készítésének és publikálásának folyamatával.

14.1. TAB ELJÁRÁSA
A TAB-eljárás megkezdéséhez a „Bizottsági munka” menüpontba kell belépni. Kodifikációs
munkatársaként történő belépéssel azok az irományok láthatók, amelyek eljutottak a
törvényalkotási folyamat TAB-szakaszába és létezik hozzá publikált háttéranyag. A TABháttéranyag publikálása után a TAB (vagy költségvetési törvényjavaslat esetén a
Törvényalkotási bizottság szerepkörében eljáró Költségvetési bizottság) a munkafolyamat
során elkészíti és benyújtja az összegző jelentést az összegző módosító javaslattal együtt.
A munkafolyamat az önálló indítvány típusa szerint zajlik le.
 Nem költségvetési törvényjavaslat esetén az állásfoglalások rögzítését, az összegző
módosító javaslat és az összegző jelentés elkészítését is a leíró, az önálló
indítványhoz kijelölt referens, ellenőr és TAB-hoz rendelt kodifikációs munkatársak
végzik.
 Költségvetési törvényjavaslat esetén az állásfoglalásokat a Költségvetési bizottság
munkatársa rögzíti. Az összegző módosító javaslat alapja tartalmazza a bizottság
által támogatott módosítójavaslat-pontokat. A kodifikációs munkatárs rögzíthet
saját bizottsági szándékot is. Bármely új előirányzatot tartalmazó módosítópont
esetén lehetőség van azt európai uniós előirányzatként megjelölni. Az összegző
módosító javaslat véglegesítéséhez a teljes indítványt tovább kell adnia a
kodifikációs referens számára, aki ezt a TAB-háttéranyag felületének
„Munkafolyamat” feliratára kattintva továbbíthatja az ellenőrnek felülvizsgálatra.
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Az ellenőr ugyanezen lépésekkel tudja visszaadni az ellenőrzött módosító javaslatot
a referensnek, aki ezt követően – ha megfelelőnek találja – véglegesíti azt.

14.2. BIZOTTSÁGI MUNKA MENÜPONT
Ebben a menüpontban a Bizottsági háttéranyag készítése c. fejezetben leírtaknak
megfelelően kell eljárni azzal, hogy a Törvényalkotási bizottságnak a háttéranyag minden
pontját külön beválogatás nélkül meg kell tárgyalnia.
A menüpontban a kodifikációs munkatársak azokat az önálló irományokat látják,
amelyekhez referensként vagy ellenőrként vannak kijelölve, illetve amelyek a
törvényalkotási bizottság folyamatba kerültek és TAB-háttéranyag publikálva lett hozzájuk.
A kiválasztott irományra kattintva az „Összegző jelentés – TAB-háttéranyag” felülete
jelenik meg.

14.3. HÁTTÉRANYAG

Ezen a felületen a publikált TAB-háttéranyag pontjai jeleníthetők meg. A sorok elején lévő
nagyító ikonra kattintva csak olvasható nézetben megtekinthető az egyes
háttéranyagpontok tartalma.
A Gyorsnézet gombbal megtekinthető a TAB-háttéranyag gyorsnézete, a Letöltés gombbal
pedig letölthető .pdf vagy .docx formátumban.
A következő lépés a TAB állásfoglalásainak rögzítése. Ezt az „Állásfoglalások” feliratra
kattintva teheti meg a felhasználó.
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14.3.1. KIVÉTELES ELJÁRÁS
Kivételes eljárás esetén (szükséges a megfelelő PAIR-állapot és bizottsági összerendelés) a
Háttéranyag fülön a képviselői módosító javaslatok pontjait listázza a rendszer, ezekből
készül az összegző módosító javaslat és jelentés. A TAB-háttéranyag ilyenkor a teljes
háttéranyagból készül.
Ha a TAB a kijelölt bizottság vagy főösszeget nem érintő költségvetési törvényjavaslat
feldolgozása folyik és TAB szerepében eljáró (költségvetési) bizottság dolgozik, akkor a
munkafolyamatot a kodifikációs referens végzi. Ha más bizottság a kijelölt bizottság, akkor
az ahhoz rendelt bizottsági munkatárs végzi a feladatokat. Ilyenkor is összegző módosító
javaslat készül, de a munkafolyamat fül nem érhető el. Második összegző módosító javaslat
nem készül.

15. TAB-ÁLLÁSFOGLALÁSOK RÖGZÍTÉSE
Az Állásfoglalások képernyőn a bizottsági állásfoglalások rögzítésével azonos módon lehet
rögzíteni a Törvényalkotási bizottság állásfoglalását és az előterjesztői, ill. kormányállásfoglalásokat azzal a különbséggel, hogy a Törvényalkotási bizottságban
„változtatásokkal fenntartott” állásfoglalás nem választható. Annak érdekében, hogy egy
bizottsági módosító javaslat támogatott része külön begépelés nélkül is megjelenjen az
összegző módosító javaslatban, lehetőség van a módosító javaslat másolására saját
szándékként. Ez ugyanúgy működik, mint a változtatásokkal fenntartott, de az összegző
módosító javaslatban a bizottsági módosító „nem támogatja” állásfoglalással jelenik meg.
A rögzített állásfoglalások törlésére a képernyő jobb alsó sarkában lévő ikonnal van
lehetőség.
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16. MEGISMÉTELT RÉSZLETES VITA
Amennyiben a Törvényalkotási bizottság úgy ítéli meg, hogy egy bizottság beérkezett
módosító javaslata bizonyos szempontból nem megfelelő, akkor lehetősége van azt
megismételt vitára visszaküldeni.
Ebben az esetben a bizottság megismétli a részletes vitát és új jelentést és módosító
javaslatot nyújt be.
Az összerendelés a PAIR-rendszerben történik, a ’Bizottsági munka’ menüpontban a
bizottság látható összerendelve az önálló irománnyal a megismételt vita jogcímén.
A megismételt vita során a bizottságnak már nincs lehetősége túlterjeszkedő módosító
javaslat benyújtására.
Megismételt vita esetén lehetőség nyílik a TAB-háttéranyag visszanyitására és újbóli
elkészítésére a megismételt vitát lezáró módosító javaslat módosítópontjaiból is. (Ilyenkor
a bizottság eredeti módosítópontjai természetesen már nem beválogathatóak).
A TAB-háttéranyag visszanyitására a háttéranyag munkafelületén a ’Visszanyitás’ gombbal
van lehetőség.
Figyelem! A TAB-háttéranyag visszanyitásakor az eddig a háttéranyagon, illetve az
összegző munkában végzett változtatások elvesznek, minden visszaáll a TAB-háttéranyag
létrehozása előtti állapotba.

17. ÖSSZEGZŐ MÓDOSÍTÓ JAVASLAT
ELKÉSZÍTÉSE
Az állásfoglalások rögzítése után a Módosító javaslat fülre kattintva érhető el az összegző
módosító javaslat összeállítására szolgáló képernyő.
A megjelenő listában szerepelnek a bizottság által támogatott háttéranyagpontok („Szándék
típusa” oszlop jelzi ezt). Az összegző módosító javaslatba csak ezek a háttéranyagpontok
fognak bekerülni, a nem támogatott háttéranyagpontok nem.
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Az Új saját szándék gombra kattintva a saját szándék munkacímének megadása után új
saját bizottsági szándék hozható létre a korábban ismertetett módon, illetve ugyanitt van
lehetőség be nem nyújtott tervezetek átvételére is.
Az Indokolások képernyőn szintén a korábbiakban ismertetett módon indokolások vehetők
fel és szerkeszthetők az egyes módosító pontokhoz. A módosító javaslat szerkesztésének
képernyőjére visszatérni a Módosító javaslat gomb megnyomásával lehet.
A költségvetési törvényjavaslat esetén a „Főszámok frissítése” gombra kattintva a rendszer
külön módosítópontot generál az 1. melléklet összegeinek megváltoztatására irányuló, az
összegző módosító javaslatba felvett módosítópontok alapján. Ez a módosítópont a
normaszöveg 1. §-ában fogja módosítani a főösszegeket. Ehhez a módosítóponthoz részletes
indokolás rögzítése szükséges. Amennyiben a módosító javaslatok nulla vagy negatív
összegre módosítanak valamely előirányzatot, a rendszer ezt a gomb megnyomásakor jelzi.
Az Előhatályosítás a korábbiakban ismertetetteknek megfelelően történik.

17.1. MUNKAFOLYAMAT
Az összegző módosító javaslat elkészítését követően, de az összegző jelentés benyújtása
előtt szükséges a kodifikációs referens-ellenőr munkafolyamat elvégzése és a jelentés
véglegesítése. Ez az „Összegző jelentés – TAB-háttéranyag” felületen a „Munkafolyamat”
feliratra kattintva végezhető el. A referensnek az „Átadás” gombbal át kell adnia az
ellenőrnek, majd a számára ellenőrzés után visszaküldött javaslatot – ha azt megfelelőnek
találja – a „Véglegesítés” gombbal le kell zárnia. A bizottsági jelentés csak ezt követően
nyújtható be a bizottsági elnök vagy alelnök felhasználó azonosítása után a bizottság saját
felhasználói felületén.

18. ÖSSZEGZŐ JELENTÉS SZERKESZTÉSE
A „Jelentés” fülre kattintva az Összegző jelentés képernyője jelenik meg. Az állásfoglalások
rögzítése és a módosító javaslat elkészítése során itt tekinthető meg, hogy mi szerepel az
Összegző jelentésben és mellékletében.
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A jelentés címlapszövegének szerkesztése a Bizottsági jelentés szerkesztése és
véglegesítése c. fejezetben leírtak szerint történik.

19. ÖSSZEGZŐ JELENTÉS ÉS ÖSSZEGZŐ
MÓDOSÍTÓ JAVASLAT BENYÚJTÁSA
A véglegesített jelentés a bizottság saját felhasználói felületén a bizottsági elnök vagy
alelnök kiválasztása és azonosítása után nyújtható be a „Benyújtás” gomb segítségével.
Amennyiben a bizottság összegző módosító javaslatot is elfogad, ez az összegző jelentés
benyújtásával egyidejűleg automatikusan megtörténik.
Figyelem! Amíg a kodifikációs munkatárs nem véglegesítette a benyújtandó irományt,
addig a Benyújtás gomb nem aktív.

20. KIEGÉSZÍTŐ RÉSZLETES VITÁT LEZÁRÓ
MÓDOSÍTÓ JAVASLAT
Az ilyen módosító javaslat papíron érkező iromány, amelyet rögzíteni lehet ParLexben.
A rögzítés menete egyezik a „Módosító javaslat kodifikációs feldolgozása” fejezetben
leírtakkal.

21. KIEGÉSZÍTŐ ÖSSZEGZŐ MÓDOSÍTÓ JAVASLAT
Az ilyen módosító javaslat papíron érkező iromány, amelyet rögzíteni lehet ParLexben.
A rögzítés menete egyezik a „Módosító javaslat kodifikációs feldolgozása” fejezetben
leírtakkal.

22. KIEGÉSZÍTŐ EGYSÉGES JAVASLAT
Az ilyen javaslat papíron érkező iromány, amelyet rögzíteni lehet ParLexben. A rögzítés
menete egyezik a „Módosító javaslat kodifikációs feldolgozása” fejezetben leírtakkal.

23. FENNTARTÁSKÉRÉSEK
23.1. PAPÍRALAPÚ FENNTARTÁSKÉRÉSEK RÖGZÍTÉSE
PARLEXBEN
A PAIR-ban rögzített fenntartáskérések metaadatait a ParLex átveszi és a „Kodifikációs
munka” menüben listázza. A megfelelő sor kiválasztása után a „Tervezet” gombra kattintva
lehet kiválasztani a szükséges irományokat. A benyújtót (frakciót) a rendszer átveszi.
A darabszám-korlátozásokat itt a rendszer nem kezeli, azonban véglegesítés után már
beleszámolja az irományadatokba. A kodifikációs munkafolyamat itt is működik.
A PAIR-ban történő visszavonás esetén a ParLexben is inaktív státuszúra vált az iromány
és a darabszámokban is megjelenik a különbség.
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24. KÜLÖNSZAVAZÁS-KÉRÉSEK
24.1. PAPÍRALAPÚ KÜLÖNSZAVAZÁS-KÉRÉSEK RÖGZÍTÉSE
PARLEXBEN
A PAIR-ban rögzített különszavazás-kérések metaadatait a ParLex átveszi és a
„Kodifikációs munka” menüben listázza. A megfelelő sor kiválasztása után a „Tervezet”
gombra kattintva lehet kiválasztani a szükséges irományokat. A benyújtót (frakciót) a
rendszer átveszi. A darabszámkorlátozásokat a rendszer nem kezeli, azonban véglegesítés
után már beleszámolja az irományadatokba. A kodifikációs munkafolyamat itt is működik.
PAIR-ban történő visszavonás esetén a ParLexben is inaktív státuszúra vált az iromány és
a darabszámokban is megjelenik a különbség.

25. AZ EGYSÉGES JAVASLAT
MUNKAPÉLDÁNYÁNAK KODIFIKÁCIÓS
ELKÉSZÍTÉSE
A kodifikációs referensnek lehetősége van arra, hogy az összegző módosító javaslat
ismeretében előállítsa az egységes javaslat munkapéldányát. Ezt a Kodifikációs munka
menüpontban kiválasztott irományra kattintva, az
gomb segítségével teheti
meg. Ennek megnyomására létrehozhatja az előterjesztéshez benyújtott összegző módosító
javaslatot figyelembe vevő munkapéldányt.

Ezt követően az előterjesztő munkafolyamatához hasonlóan szerkeszthető meg az egységes
javaslattervezet munkapéldánya azzal a különbséggel, hogy az ellenőri munkafolyamatot le
kell folytatni. Az ellenőrzés után a munkapéldány véglegesíthető, majd a „Bizottsági
munka” menüpontban az iromány kiválasztása után ki kell választani az egységes javaslat
munkát.
Az adatlapon az „alternatívák” legördülő menüben a „+” gomb megnyomásával adható
hozzá a munkához az előterjesztői egységes munkapéldány, vagy valamely kodifikációs
referens által készített munkapéldány.
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A „Megnyitás” gombra kattintva szerkeszthető a kiválasztott tervezet.
A „Benyújtólevél szövege” fülre kattintva – a kiválasztott alternatívának megfelelően –
generálható és szerkeszthető az egységes javaslat benyújtólevele.
A HHSZ rendelkezései alapján megfelelőnek talált munkapéldányt az „Átadás
benyújtónak” gomb megnyomásával lehet a TAB-hoz benyújtásra továbbítani.

26. EGYSÉGES JAVASLAT BENYÚJTÁSA
A Törvényalkotási bizottság saját felületén a Bizottsági munka menüpontból a kodifikációs
referens által átadott egységes javaslattervezetet a bizottság tisztségviselője azonosítást
követően benyújthatja, vagy a hibásnak ítélt tervezetet visszanyithatja a referens számára.

27. EGYSÉGES JAVASLAT ÁTVÉTELE ÉS
RÖGZÍTÉSE
A ParLex jelenleg az önálló irományokhoz PAIR-ban benyújtott egységes javaslat
automatikus átvételét támogatja. Az irományok listából kiválasztva az egységes javaslatot,
majd a „Tervezet” gombot megnyomva a ParLex felajánlja, hogy a ParLexben már
megszerkesztett és véglegesített munkapéldányból rögzítse vagy új üres sablon
alkalmazásával importálja a tervezetet. Előbbi esetben ki kell választani a „mintát”,
utóbbinál pedig az önálló iromány tervezetének szerkesztése című fejezetben leírtak szerint
fel kell építeni az alapszerkezetet. Ezt követően a dokumentumfa és a szerkezeti egységek
tartalma az esetleges Word (.docx) dokumentumból importálható vagy manuális
feldolgozással rögzíthető. A rögzített tartalmú egységes javaslat a referens-ellenőr
munkafolyamattal továbbítható és lezárható.

Amennyiben hibás minta kiválasztására került sor, az önálló iromány adatlapján az
„Újraindítás” gombbal a folyamat ismét elindítható, de az addig rögzített adatok elvesznek.
Az egységes javaslat benyújtása jelenleg a létrehozott, megszerkesztett és előhatályosított
munkapéldány .docx formátumú letöltésével és papíralapú benyújtásával oldható meg.
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28. SZAVAZÁSI FORGATÓKÖNYV GENERÁLÁSA ÉS
A SILABUSZ KÖZZÉTÉTELE
A forgatókönyv-készítő felhasználó a Forgatókönyv menüpontban kiválaszthatja azt az
irományt/irományokat, amelyhez a beérkezett szavazáskérési indítványok és egyéb – az
irományhoz rögzített – adatok ismeretében forgatókönyvet generál.
A megjelenő képernyőn beállíthatja a fenntartáskérések és külön szavazások sorrendjét,
meghatározhatja az esetleges alternatívákat, majd .docx formátumban letöltheti a rendszer
által sablonnal generált szavazási forgatókönyvet. A forgatókönyv véglegesíthető és a
véglegesítés vissza is vonható.
A forgatókönyvek listájában több forgatókönyvet kijelölve, majd az Összefűzés gombot
megnyomva beállítható az összefűzendő forgatókönyvek sorrendje. A beállítás után a
letöltés gombra kattintva letölthető a dokumentum.

A forgatókönyv készítője a szavazási silabusz gombra kattintva letöltheti saját gépére a
ParLex által generált Excel-fájlt, és az előzetes egyeztetéseket figyelembe véve módosíthatja
azt. A végleges silabuszt vissza tudja tölteni a rendszerbe és közzé tudja tenni azt.

29. MÁSODIK ÖSSZEGZŐ MÓDOSÍTÓ JAVASLAT
ELKÉSZÍTÉSE, MÁSODIK ÖSSZEGZŐ JELENTÉS
SZERKESZTÉSE, BENYÚJTÁSA
Az összegző módosító javaslat és jelentés benyújtása után a Jelentés fülön elérhetővé válik
a Második összegző módosító javaslat munkafelülete.
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A háttéranyag összeállítása annyiban különbözik a TAB háttéranyaga összeállításának
munkafolyamatától, hogy az állásfoglalásoknál megjelenik az összegző módosító javaslat
minden pontja, továbbá azok a képviselői módosító javaslatok is, amelyek ebből vagy a
bizottsági módosító javaslatokból támogatás hiányában kimaradtak. További különbség,
hogy az állásfoglalások beállításánál van „Változtatásokkal fenntart” opció is.
Amennyiben a PAIR rendszerben rögzítve lett megszavazott módosító javaslat
fenntartásának szavazási eredménye, akkor az így fenntartott módosító javaslatokhoz nem
állítható be „nem támogat” állásfoglalás. Ha a második összegző munka még a szavazási
eredmény rögzítése előtt létre lett hozva (de azóta rögzítve lett az eredmény) és „nem
támogat” állásfoglalás lett beállítva valamelyik fenntartott módosító javaslathoz, akkor a
rendszer véglegesítéskor hibaként írja ki, hogy van ilyen módosító javaslat és szükséges az
ahhoz tartozó állásfoglalások átállítása.
A módosító javaslat szerkesztése és benyújtása, valamint a jelentés benyújtása az összegző
módosító javaslat és jelentés szerkesztésével és benyújtásával megegyező módon történik.

30. MÁSODIK EGYSÉGES JAVASLATTERVEZET
MUNKAPÉLDÁNYÁNAK ELKÉSZÍTÉSE ÉS
MEGKÜLDÉSE A TAB-NAK, MÁSODIK
EGYSÉGES JAVASLAT BENYÚJTÁSA
A második egységes javaslattervezet szerkesztése és a hozzá kapcsolódó folyamatok
megegyeznek a korábban ismertetettekkel azzal a különbséggel, hogy ezen irományok
elkészítéséhez az Országgyűlés által fenntartott módosító javaslatból készített második
összegző módosító javaslatot kell alapul használni.

31. SZAVAZÁSI EREDMÉNYEK ÁTVÉTELE ÉS
RÖGZÍTÉSE
A rendszer képes a PAIR-ban rögzített szavazási eredmények átvételére, ezek
megjelenítésére, illetve a szavazási eredményeket fel tudja használni előhatályosításkor,
munkapéldány készítésekor.
Egy irományhoz kapcsolódó szavazási eredmények az iromány adatlapjáról érhetők el. Itt
az adott iromány pontjaihoz PAIR-ban rögzített szavazási eredményeket listázza a
rendszer.

40/64

PARLEX FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

A rendszer képes a rögzített szavazási eredményeket a munkapéldány létrehozásakor
történő előhatályosítás során felhasználni. Ehhez szükséges, hogy az előhatályosítás során
felhasznált iromány minden pontjához legyen szavazási eredmény felrögzítve. Ha ez
teljesül, akkor új munkapéldány létrehozásakor egy jelölőnégyzetben állítható, hogy a
munkapéldány elkészítéséhez szükség van-e a szavazási eredmények felhasználására.

A szavazási eredmények átvétele esetén a rendszer ezt felhasználja és az előhatályosító
ablakban csak azok a pontok jelennek meg, amelyeket az Országgyűlés elfogadott.
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32. ZÁRÓSZAVAZÁS ELŐTTI MÓDOSÍTÓ JAVASLAT
SZERKESZTÉSE
A zárószavazást előkészítő módosító javaslat(ok) benyújtása után a kodifikáció
munkatársai ezeket feldolgozzák, majd az önálló iromány adatlapján új zárószavazás előtti
háttéranyagot hoznak létre belőle.
Ennek publikálása után elérhető a Bizottsági munka menüben a zárószavazás előtti
bizottsági munka, az önálló irománynak a Törvényalkotási bizottsággal összerendelt sorára
kattintva.
A felugró ablakban a zárószavazás előtti munkát szükséges kiválasztani.

A zárószavazás előtti bizottsági munka szerkesztése az első összegző munkával
megegyezően történik.

33. ZÁRÓSZAVAZÁS ELŐTTI MÓDOSÍTÓ JAVASLAT
BENYÚJTÁSA
Ha a kodifikációs referens és a Törvényalkotási bizottság részéről is véglegesítésre került a
zárószavazás előtti munka, akkor a Jelentés fülön a „Benyújtás” gombra kattintva a
zárószavazás előtti módosító javaslat és jelentés a megfelelő bizottsági felhasználóval
benyújtható.
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34. ZÁRÓSZAVAZÁS ELŐTTI MÓDOSÍTÓ JAVASLAT
ÁTVÉTELE ÉS RÖGZÍTÉSE
A ParLex jelenleg a Költségvetési törvényjavaslathoz PAIR-ban benyújtott zárószavazás
előtti módosító javaslat automatikus átvételét támogatja. A tervezet a PAIR-ban beállított
egységes javaslat, ennek hiányában az önálló iromány sablonja alapján jön létre. Az
irományok listából kiválasztva rögzíthető a tervezet tartalma, majd a referens-ellenőr
munkafolyamatban az továbbítható és lezárható.

35. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKNEK ALÁÍRÁSRA
MEGKÜLDÖTT TÖRVÉNY SZÖVEGÉNEK
RÖGZÍTÉSE
A ParLex jelenleg az önálló indítványhoz PAIR-ban benyújtott iromány automatikus
átvételét támogatja, amelyek munkafolyamata megegyezik az Egységes javaslat átvétele és
rögzítése c. fejezetben leírtakkal.

36. HATÁROZATI HÁZSZABÁLYI
RENDELKEZÉSEKTŐL VALÓ ELTÉRÉS
KODIFIKÁCIÓS MUNKAFOLYAMATA
36.1. KODIFIKÁCIÓS MUNKAFOLYAMAT
A kodifikációs munkatársak számára a HHSZ-eltérés munkafolyamatai a főmenü „HHSZeltérés” menüpontjában találhatóak.
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Itt egy HHSZ-tervezet adatlapjára navigálva a kodifikációs főosztályvezető referens(eke)t
és ellenőr(öke)t rendel a HHSZ-tervezethez, majd továbbadja szerkesztéshez.

A HHSZ-tervezet ezután végigmegy a referens-ellenőr-referens munkafolyamaton,
amelynek a végén a referens visszadja a kodifikációs főosztályvezetőnek („HHSZ-eltérés
elkészült”), aki az „Átadás házbizottságnak” gomb megnyomásával átadja benyújtásra a
Házbizottság erre kijelölt felhasználójának.

36.2. BENYÚJTÁS
A Házbizottság felhasználója a „Tervezeteim” menüpontban a kodifikációs munkatárstól
megkapott tervezet adatlapjáról benyújthatja azt, vagy visszaküldheti a kodifikációs
munkatársnak további módosításokra.
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36.3. A HATÁROZATI HÁZSZABÁLYI RENDELKEZÉSEKTŐL
VALÓ ELTÉRÉS ESETEI
36.3.1.

KIVÉTELES ELJÁRÁS MINTÁJÁRA

A folyamat a kivételes eljárás mintájára zajlik le. A részletes vitát a TAB folytatja le.
A részletes vitát a TAB összegző jelentés és - ha készül- összegző módosító javaslat
benyújtásával zárja.

36.3.2.
MÓDOSÍTÓ JAVASLAT ÉS BIZOTTSÁGI JELENTÉS
BENYÚJTÁSÁNAK KIZÁRÁSÁVAL
Nem lehet benyújtani módosító javaslatot, nincs részletes vita sem. A szavazás az önálló
indítványról történik.

36.3.3.

TÁRGYALÁS MÓDJA: EGYÉB

Ebben az esetben papíralapú munkafolyamatra kell áttérni. A PAIR-ban ezt a
sürgős/kivételes mezőben lévő „0” érték jelzi. Ha ilyen tárgyalási módú önálló
irományhoz rögzítenek PAIR-ban nem önálló irományt, azt a ParLex nem veszi át,
kivéve a köztársasági elnöknek aláírásra megküldött nem önálló irományt.
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37. BIZOTTSÁGI TÚLTERJESZKEDŐ MÓDOSÍTÓ
JAVASLAT
A bizottsági munka folyamán a bizottságnak lehetősége van az egyes háttéranyagpontokat
túlterjeszkedőnek jelölni.

A bizottság által támogatott vagy változtatásokkal fenntartott
háttéranyagpontok átkerülnek a „Túlterjeszkedő javaslatok” fülre.

túlterjeszkedő
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A bizottságnak ezen a szerkesztőfelületen lehetősége van saját túlterjeszkedő szándék
létrehozására is az „Új saját szándék” gomb megnyomásával. A saját szándékok
szerkesztése a bizottsági módosító javaslat saját szándékaival megegyező módon történik.
Az egyes saját szándékok törölhetőek a sor végén található

gomb megnyomásával.

Az egyes túlterjeszkedő támogatott vagy változtatásokkal fenntartott indítványok, illetve
saját szándékok nem a bizottsági módosító javaslat részeként, hanem azzal egyidejűleg, de
egymástól elkülönülten kerülnek benyújtásra.
Ha az önálló indítvány állapota a PAIR-ban „törvényalkotási bizottság eljárására vár 72. §”
állapotra vált, akkor az összes olyan túlterjeszkedő módosító javaslat a TAB háttéranyagába
kerül, aminek az állapota – az Országgyűlés döntése alapján – „szabályszerű
túlterjeszkedő”. Más módon bizottsági túlterjeszkedő nem kerül a TAB-háttéranyagba.

38. BIZOTTSÁGI INDÍTVÁNY A 72. § SZERINTI
ELJÁRÁSRA
Ha a bizottság a túlterjeszkedő módosító javaslata(i) tárgyalására a HHSZ 72. § szerinti
indítványt kívánja benyújtani, azt a bizottsági munka „Túlterjeszkedő tárgyalás”
menüpontban a szövegdoboz kitöltésével teheti meg.

Ha ebben a menüpontban található szövegdoboz üres, akkor a bizottság nem nyújt be ilyen
indítványt, ha azonban ki van töltve (a „Tartalom generálása”, vagy a „Szerkeszt” gombbal),
akkor a bizottsági módosító javaslattal, túlterjeszkedő javaslat(ok)kal és a bizottsági
jelentéssel együtt benyújtásra kerül a 72. § szerinti indítvány is.
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Bizottsági módosító (és összegző módosító javaslat) benyújtásakor a ParLex
megjeleníti az egyidejűleg benyújtásra kerülő irományok listáját, ahol ellenőrizni
lehet, hogy „véletlenül” nem szerepel-e a listában „túlterjeszkedő eljárás”
dokumentuma.

Ha a bizottság mégsem kíván a 72. § szerinti indítványt benyújtani, akkor üresre
kell törölnie az itt található szövegdobozt.
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39. LEKÉRDEZÉSEK, STATISZTIKÁK
Az egyes irományokhoz kapcsolódó adatok lekérdezhetőek a „Statisztikák” felső
menüpontban. A hozzáférés jogosultsághoz kötött. Felugró ablakban listázva jelennek meg
azok az irományok, amelyhez a kiválasztott felhasználó vagy bizottság kapcsolódik.

Az irományok kiválasztása után a rendszer lekérdezi és megjeleníti az kért adatokat.

40. KERESÉSI LEHETŐSÉGEK
40.1. ÁLTALÁNOS KERESŐ
A ParLex része egy általános szabadszavas kereső, amely a „Kereső” menüpont alatt érhető
el. Kulcsszó és ciklus megadása után listázza a találatokat. A dokumentumok publikussá
válásakor azok a rendszer által indexelt tartalmuk alapján válnak kereshetővé. Az
indexelést a következő események váltják ki: Teljes háttéranyag publikálása, Bizottsági
háttéranyag
publikálása,
TAB-háttéranyag
publikálása,
ParLexből
történő
irománybenyújtás, vagy PAIR-ból átvett benyújtott iromány rögzítésének véglegesítése.
Az eredménylistában egy találatra kattintva letölthető a dokumentum .pdf formátumban.
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40.2. KERESÉS LISTÁKBAN GYORSSZŰRŐVEL
A ParLexben a különböző listák táblázatos formában jelennek meg. A táblázat fejlécében
található szűrőmezővel az adott oszlopban listázott értékekre lehet szűrni. A szűrő jellege
az oszlopban listázott adatok jellegétől függ, pl. szabadszavas keresés, dátumkiválasztási
lehetőség stb.

41. ÉRTESÍTÉSEK
41.1. ÉRTESÍTÉSEKRŐL ÁLTALÁBAN
A rendszer előre meghatárott eseményekről értesítést, illetve e-mail-üzenetet küld a
felhasználóknak (pl: előterjesztéshez történő csatlakozási kérelem).
A felhasználói értesítéseket a jobb felső sarokban lévői harang ikon melletti szám jelzi.
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Rákattintva az Értesítések képernyő jelenik meg, ahol elolvashatók a felhasználó
értesítései. A rendszerbe történő belépéskor alapértelmezetten ez a képernyő jelenik meg.

A már elolvasott értesítéseket lehetőség van olvasatlanná állítani az „Olvasatlannak jelöl”
gomb megnyomásával.

41.2. HATÁRIDŐ-FIGYELÉS
A felhasználók feliratkozhatnak értesítésre a különböző irományokhoz a PAIR-ban
rögzített határidőkkel kapcsolatban.
Ehhez az Irományok menüpontban egy iromány adatlapján a „Műveletek” gomb
„Feliratkozás határidő-értesítésre” opcióját kell kiválasztani.
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A PAIR-ban rögzített határidő lejárata előtt a rendszer a rendszerbeállításokban
meghatározott idővel korábban értesítést küld a felhasználónak.
A gomb újbóli megnyomásával lehetséges a leiratkozás az értesítésről.

42. FELHASZNÁLÓI TILTÓLISTA
42.1. FELHASZNÁLÓ TILTÁSA ÉRTESÍTÉSBŐL
A felhasználóknak lehetőségük van más felhasználók ún. letiltására. Ez azt jelenti, hogy a letiltott
felhasználó ezentúl nem tudja kijelölni a tervetéhez benyújtónak azt a felhasználót aki letiltotta
őt.
Letiltásnak az első módja az értesítéseken keresztül történhet. Ha egy felhasználó értesítést kap
arról, hogy egy másik felhasználó kijelölte őt benyújtónak egy tervezethez, akkor az értesítésben
lévő hivatkozásra kattintva a saját tiltólistájára helyezheti a tervezet átadóját.
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42.2. FELHASZNÁLÓI TILTÓLISTA
A felhasználók aTervezeteim menüpont alsó részén lévő „Tiltólista” menüponttal érhetik el a
saját tiltólistájukat.
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Ezen a képernyőn látható a felhasználó által letiltott többi felhasználó.
Az „Új” gomb megnyomásával új felhasználó vehető a tiltólistára. A „Törlés” gombbal a kijelölt
felhasználók lekerülnek a tiltólistáról. Az „Összes törlése” gomb megnyomásával az összes listán
lévő felhasználó eltávolítható onnan.

43. GYORSBILLENTYŰK
A rendszer támogatja néhány gyakran használatos funkció billentyűzetről történő elérését.
A gyorsbillentyűk támogatottsága operációs rendszerenként és böngészőnként eltérő lehet.
Tervezet szerkesztőben:
Dokumentumkereső Alt + K
Melléklet-létrehozás Alt + N
Hivatkozáskeresés Alt + H
Importellenőrzés Alt + I
Főösszegek számítása Alt + F
Törvényjellegállítása Alt + J
Adatlap Alt + A
Indokolások Alt + W
Új modpont Alt + M (csak a módosítópontok fülön)
Indokolásokban:
Tervezet Alt + T
Bárhol a rendszerben, ahol a Gyorsnézet gomb is megjelenik:
Gyorsnézet Alt + Q

44. RENDSZERKARBANTARTÁS
44.1. SABLONKARBANTARTÁS
A ParLex adminisztrátori jogosultsággal rendelkező felhasználója számára a „Rendszer
admin” menüpontban a „Sablonkarbantartás” opciót választva megjelenik a rendszerben
használt sablonok listája. Kétféle sablont listáz a táblázat, az .odt kiterjesztésű „fő”
sablonokat és az .ftl kiterjesztésű „al” sablonokat. Az alsablonok a fősablonok részei, pl. ahol
egymás alatt ismétlődő blokkokat kell listázni, ezek alsablonokba kerülnek.
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Egy sablont kiválasztva aktívvá válik a Letöltés és a Feltöltés gomb.
A fősablonokat LibreOffice-ban lehet szerkeszteni.
Az alsablonok .ftl kiterjesztéssel töltődnek le, ami a Freemarker sablonozó nyelvet és a
HTML-jelölőnyelvet használja. Az alsablonokat bármilyen szövegszerkesztővel (pl.
Notepad / Jegyzettömb) lehet szerkeszteni, de fontos, hogy a formátuma ne változzon
(egyszerű szöveg, UTF-8 kódolással BOM nélkül).
Figyelem! Ha a sablon nem szöveges részei módosulnak, hibásan fog működni! Az alábbi
jelölést használó részeket érintetlenül kell hagyni:




szürke háttérrel kiemelt szövegek
<> jelek közötti szövegek
${ } jelek közötti szövegek

Amennyiben valamilyen hiba kerül a sablonba, az „Eredeti fájl visszaállítása” gombbal
visszaállítható az eredeti állapot.
Bizonyos sablonok esetén különböző verziók tölthetők le. Ilyenkor a „Paraméter megadása”
gomb melletti mezőbe be kell írni a verziószámot, megnyomni a gombot és utána kell
letölteni. Ilyenkor eltérő tartalmú sablonok tölthetők le.

44.2. KÜLSŐ FELHASZNÁLÓK KEZELÉSE
A ParLex-rendszer alapvetően kétféle felhasználótípust különböztet meg:
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A belső felhasználók a PAIR-rendszerrel történő szinkronizáció által áthozott
felhasználók;
A rendszerbe kézzel, a „Rendszer admin” menüpont „Felhasználókezelés”
almenüjében felvett „külső” felhasználók.

A külső felhasználók egy úgynevezett LDAP-sémán keresztül külső program segítségével
lekérdezhetőek.
A művelethez szükséges egy LDAP-kezelő külső kliensprogram. Az LDAP-séma eléréséhez
szükséges beállítások az üzemeltetési kézikönyvben kerülnek feltüntetésre.

44.3. RENDSZERLOGBA TÖRTÉNŐ NAPLÓZÁS
A ParLex-rendszer működése során az operációs rendszer rendszernaplójába (syslog)
naplózza egyes esmények megtörténtét. Ezek az események a következők:





felhasználói bejelentkezések (IP-címmel együtt)
irományok benyújtása
háttéranyagok publikálása
jogosztás a ParLex admin felületén keresztül

45. HIBABEJELENTÉS
A hibák bejelentése jelenleg a parlamenti Redmine rendszerben történik.
Elérése: https://redmine.parlament.hu
Bejelentkezés és a projekt kiválasztása után bal oldalon az Új feladat menüpontban kell
rögzíteni a hibát. Egy feladathoz csak egy hiba rögzíthető! Csak az alábbi mezőket
kell kitölteni:
Tárgy mező: a hiba rövid, tömör megnevezése
Leírás: a hiba bővebb ismertetése
Felelős: Bukvai Zoltán
Fájlok: ha mód van rá, a PrintScreen billentyűvel készítsünk képernyőmentést a hibáról és
az „Add picturefromclipboard” linkre kattintva Control+V megnyomásával illesszük be a
képet. Több kép is feltölthető ilyen módon. A Redmine szoftver bizonyos esetekben nem
képes kezelni a megadott képformátumot. Ilyen esetben a képet Word-dokumnetumba
illesztve és azt csatolva kapcsolható hozzá a hibaüzenethez.
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46. IJR KERETRENDSZER SZOLGÁLTATÁSAI
46.1. ALRENDSZEREK
Egy bejelentkezett felhasználó, akinek több alrendszerhez is van aktív hozzáférése, a képernyő bal
felső sarkában lévő lógókra kattintva tud a rendszerek közt váltani.

46.2. KÖZPONTI ÜZENETKÜLDÉS
A rendszer üzenetet küld a bejelentkezett felhasználóknak. Az üzenetet az alábbi űrlapon lehet
megadni és kiküldeni. Ezt az üzenetet a rendszer minden belépett vagy éppen bejelentkező
felhasználója megkapja a visszavonásig. Így lehetőség van fontos információkról azonnal
tájékoztatni az alkalmazás használóit.

46.3. ÉRTESÍTŐFAL
Az értesítések listája a bármely nézetben elérhető a képernyő jobb felső sarkában elhelyezkedő
értesítések ikonra kattintva. Az ikon mellett látható az olvasatlan értesítések száma. Amennyiben
legalább egy új értesítés várja, az ikon piros színnel jelenik meg.
Az értesítések listában lévő értesítésekről a táblázatban szerepelnek a legfontosabb információk,
mint a Küldő alrendszer, a Cél alrendszer, a Státusz, a Prioritás, az Érkezési idő és az érintett
felhasználó megnevezése.
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Egy Új státuszú értesítés kijelölése után a táblázat alatti tartalom blokkban megtekinthető az
üzenet tartalma és felhasználói regisztrációs kérés esetén a regisztrációs link is.
Amennyiben egy értesítést elolvasott és státusza Olvasott állapotba váltott, de további feladata
van vele vagy szeretné, ha a későbbiekben kiemeltem jelenne meg, az értesítés tartalma alatti
gombsorban az "Olvasatlannak jelölés" gombra kattintva visszaállíthatja státuszát újra.
Az értesítés szükségtelenné válása után törölhet a listából az értesítés sorára, majd a "Törlés"
gombra kattintva.
Amennyiben párhuzamosan használ több alrendszert -akár külön böngészőben- vagy hiányzó
elemet vél felfedezni a listában ajánlott a "Frissítés" gomb lenyomása, mellyel azonnali
szinkronizálásra kerülnek a táblázat elemei.

46.4. SAJÁT JEGYZETEK
A jegyzetek menüpont segítségével, bármely az IJR alrendszeréből elérhető jegyzeteket hozhat
létre és tarthat karban.
Új jegyzet létrehozása a képernyő alsó részében lévő gombsorból a "Létrehozás"-ra kattintva
lehetséges. Ekkor megjelenik felugró ablakban egy szerkesztő felület, melyben a jegyzet címe és
tartalma adható meg.
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A tartalomszerkesztő panel felső részén a szövegszerkesztő eszközök találhatóak, melyekkel
elkészíthető, formázható a szöveg. Az ikonok a Microsoft Word jelzéseihez igazodnak, a könnyű
használhatóság érdekében. Az eszközök azonosításához vigye az ikonok fölé az egérmutatót,
majd megjelenik azok rövid leírása.

A „Teljes méret” ikonra kattintva érhető el, hogy a szerkesztő felület nagyobb méretben jelenjen
meg a képernyőn.
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A "Mentés" gombra kattintva a jegyzetek listájához navigál vissza a rendszer és megjelenik a
listában az új jegyzet. A "Mégse" gomb kiválasztásával elvethető az eddig szerkesztett jegyzet.
Egy kiválasztott jegyzettel létrehozása után két művelet hajtható végre: a törlés és a szerkesztés.
A "Szerkesztés" gombra kattintva újra megtekinthető a kiválasztott jegyzet tartalma és
módosítható, amennyiben szükséges. A "Törlés" gomb segítségével távolítható el véglegesen a
listában kijelölt elem.
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Amennyiben párhuzamosan szerkeszt egy vagy több jegyzetet, vagy hiányzó elemet vél felfedezni
a listában ajánlott a "Frissítés" gomb lenyomása, mellyel azonnali szinkronizálásra kerülnek a
felvitt tartalmak.

46.5. TELEFONKÖNYV
A Telefonkönyvben az oszlop megnevezések alatti szűrők segítségével tud keresni a nyilvántartott
személyek elérhetőségére, szervezeti és szervezeti egységekre való szűréssel is. A kiválasztott
személy sorára kattintva megjelennek felugró ablakban a további kapcsolati adatok.
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46.6. FELHASZNÁLÓI PROFIL
A Profil adatok a bejelentkezett felhasználó nevére kattintva érhető el. A menüpontra kattintva
egy felugró ablakban megjelennek a rendszer által tárolt legfontosabb adatok, köztük az
elsődleges, azaz a tulajdonos alrendszer megnevezése is.
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46.6.1.

JELSZÓ MÓDOSÍTÁS

A „Profil adatok módosítása” fül mellett található „Jelszó módosítás” fülre kattintva megjelenik
egy űrlap melyen a régi jelszó és az új jelszó kétszeri megadásával megváltoztatható a pályázati
rendszerbe lépéskor használatos jelszó. A rendszerbe szinkronizációval bekerült felhasználók nem
tudják megváltoztatni jelszavukat, mivel nem IJR jelszót használnak a rendszerbe való
bejelentkezéshez.
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46.7. SÚGÓ
A felület jobb felső sarkában lévő
ikonra kattintva pedig a helyzetfüggő súgó
található. A helyzetfüggő súgó funkció segítségével mindig az adott képernyőn található
tartalomhoz kapcsolódó leírást, segítséget találhat.
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