10. számú melléklet

CHIPKÁRTYA HASZNÁLATA A KÉPVISELŐI ÜLÉSTEREMBEN
(tájékoztató országgyűlési képviselők részére)
Az Országház képviselői üléstermének informatikai rendszerében, elektronikus
személyazonosító chipkártya segítségével, automatikusan történik a plenáris ülésen
résztvevők személyhez kötődő jogosultságainak beállítása.
Az üléstermi informatikai rendszerben kétféle kártya használható: állandó, és ideiglenes.
Az állandó kártya az épületekbe történő belépést is lehetővé tevő, chippel is ellátott,
fényképes igazolvány.
Az ideiglenes kártya egy napi használatra kiadott, chippel ellátott, fénykép nélküli
kártya, ami csak az ülésteremben használható. Szükség esetén az ülésterem folyosóján, a
Terembiztos Szolgálatnál igényelhető, és az adott ülésnap végén, ugyanott vissza kell adni!
A CHIPKÁRTYA HASZNÁLATA
Az ülésteremben a képviselők a chipkártya segítségével szavazhatnak, jelezhetik
jelenlétüket, illetve hozzászólási szándékukat.
A kártyát fényképpel fölfelé, a rajta található nyíl irányában kell ütközésig a
kártyaolvasóba helyezni. A kártyaolvasó, a pad tárolórekesze mellett, a hangszórórács
fölött található keskeny nyílás. Behelyezés előtt ellenőrizzük, hogy a rendszer működik-e (a
kezelőegység kijelzőjén látható-e felirat), mert csak ilyenkor képes a kártya azonosítására.
Kártya nélkül, a kijelzőn a képviselő neve és a "Kártyát helyezze be!" üzenet
olvasható. Szavazni, felszólalásra jelentkezni és felszólalni csak a kártya behelyezése után
lehet. A berendezés csak a képviselő kijelölt helyén fogadja el a kártyát. A kártya
behelyezésekor egy pillanatra a "Belépés" felirat villan fel, ez után kerül a berendezés
alaphelyzetbe, vagyis amikor a kijelzőn csak a név látható.
Előre bejelentetten távollevő képviselő esetén, a kártya behelyezése után, a berendezés
a képviselőt automatikusan megérkezettnek tekinti. Ha közben ismét kihúzza a kártyáját,
továbbra is bejelentett távollevőként fog szerepelni.
A gép, a szavazási eredmények tárolásakor háromféle távollétet különböztet meg:
- előre bejelentett, igazolt távollét (nincs behelyezett kártya),
- igazolatlan távollét (nincs behelyezett kártya) és
- van behelyezett kártya (jelenlét), de nem történt gombnyomás.
Jelenlét ellenőrzés és szavazás szempontjából csak az számít jelenlevőnek, aki
a saját ülőhelyén a kártyáját behelyezte (enélkül a gép nem fogadja el a
gombnyomást), és gombot is nyomott!
HIBAÜZENETEK
Ha a rendszer valamilyen ok miatt nem tudja elfogadni a kártyát, azt a kezelőegység
kijelzőjén hibaüzenettel jelzi. Ezek a következők lehetnek:
“Nem olvasható kártya”- Ez jelenik meg, ha a kártya bármilyen ok miatt (sérülés,
nem országgyűlési kártya, fordítva, vagy rosszul behelyezett
kártya) a gép számára nem olvasható.
“Érvénytelen kártya!” - Ez látható minden olyan egyéb esetben, ha a kártya fizikailag
olvasható, de a rendszer számára elfogadhatatlan
(pl. ideiglenes kártya miatt felfüggesztett érvényességű
állandó kártya).

“Ez nem az Ön helye!” - Ez látható, ha a kártya érvényes, de nem a megfelelő helyen
próbálták meg használni.
Hibaüzenet esetén (az utóbbi kivételével), az ügyeletes terembiztostól kérhet segítséget.
Érvényes és hibátlan kártya behelyezésekor, a rendszer regisztrálja a képviselő jelenlétét és
az elnöki monitoron kijelzi a behelyezett (képviselői) kártyák számát.
Szavazás közben (vagyis amikor már elindult a kijelzőtáblán a visszaszámláló óra)
behelyezett kártya esetén, a "Várjon, szavaznak!" figyelmeztető üzenet jelenik meg, és
a rendszer már csak a következő szavazatot fogadja el.
Ha szavazás közben kihúzza a kártyát, a már megnyomott gombot a gép érvényes,
leadott szavazatként regisztrálja.
FIGYELEM!
Ha elhagyja az üléstermet, kártyáját ne hagyja a kártyaolvasóban!
Óvjuk a kártyát durva sérüléstől, erős mechanikai behatástól (karcolás,
megtörés), szennyeződéstől!
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A SZÓKÉRÉS MÓDJA PLENÁRIS ÜLÉSEKEN







Nyomja meg a MENÜ gombot!

Válasszon a különböző szókérési fajták közül!

A piros lámpa kigyulladása, és a felirat
villogása visszajelzi a regisztrált szókérést.

A gép egyszerre több fajta szókérést is képes regisztrálni.
(pl.: NORMÁL és 2 PERCES)
A gombok ismételt megnyomásával a szókérés visszavonható!
Ha érvényes, regisztrált szókérés (piros lámpa ég) közben szavazás történik, a
szókérés a szavazás után is megmarad!



További teendő nincs!
Az elnök utasítására, az operátor kapcsolja
be és ki a mikrofont.
A hozzászólás megkezdése előtt, a padban található, csipeszes mikrofont, a
szájától kb. 15-20 cm távolságban, csíptesse ruházatára (gallér, hajtóka, zseb,
nyakkendő stb.)!
A bekapcsolt mikrofont a zöld lámpa kigyulladása, és a kivetítő táblán megjelenő
név és titulus jelzi.
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Amikor az ülést vezető elnök bejelenti, hogy
szavazás következik, a szavazógép ezt jelzi.
Ilyenkor más funkciók nem működnek.



A szavazás időtartama alatt, a kijelzőn a
„Kérem, szavazzon!” felirat jelenik meg.
A kivetítő táblákon láthatja a még hátralevő
időt.



Szavazatát az
IGEN, NEM, TARTÓZKODÁS gombok
valamelyikének megnyomásával adhatja le.
Döntését a felirat villogása jelzi.

FIGYELEM!
Szavazatát a hátralevő időn belül módosíthatja, vagy a gomb ismételt
megnyomásával vissza is vonhatja!



A szavazási idő letelte után, a kijelzőről a
regisztrált szavazatot, a kivetítő táblákról
pedig a szavazás eredményét olvashatja le.
Ekkor, a leadott szavazat már nem
módosítható!
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