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VII. jogalkotási ciklus (2009–2014)

2009. SZEPTEMBER

A PARLAMENTI KÜLDÖTTSÉGEK ALAKULÓ ÜLÉSEI1

oOo

AZ ALAKULÓ ÜLÉSEKEN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS

az eljárási szabályzat 191. és 198. cikke,
hivatkozással a 12., 13., 14., 168., 169., 187. cikkekre, valamint a 195. és 196. cikkre és az I. 

mellékletre

oOo

1. AZ ÜLÉS MEGNYITÁSA AZ ELNÖKI TISZTET IDEIGLENESEN BETÖLTŐ 

KÉPVISELŐ (IDEIGLENES ELNÖK) ELNÖKLETE MELLETT

Az ideiglenes elnök

1. (adott esetben meggyőződik arról, hogy a leköszönő elnök, illetve távollétében – a 

rangsor szerint – valamelyik leköszönő alelnök, illetve az alelnökök távollétében a 

leghosszabb ideje hivatalban lévő képviselő nem kívánja-e átvenni az elnökséget)

2. megnyitja az ülést

3. emlékeztet

a) az ülés céljára: a küldöttség elnökségének létrehozása az elnök és egy, kettő 

vagy három alelnök megválasztása útján, az eljárási szabályzat 191. és 198. 

cikke szerint

b) a választás sorrendjére

                                               
1 Parlamentközi küldöttségekre, parlamenti vegyes bizottságokba delegált 
küldöttségekre, parlamenti együttműködési bizottságokba delegált 
küldöttségekre és többoldalú közgyűlésekbe delegált küldöttségekre 
alkalmazandó.
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. elnök

. alelnökök

4. tudomásul veszi a póttagokat (187. cikk)

2. AZ ELNÖK MEGVÁLASZTÁSA AZ IDEIGLENES ELNÖK IRÁNYÍTÁSÁVAL

A: Előkészületek

Az ideiglenes elnök

1. megállapítja a határozatképességet (a tagok egynegyede) (195. cikk (2) 

bekezdés)

2. kéri az elnökjelöltek nevét, és ellenőrzi, hogy

a) egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának támogatását bírják 

(13. cikk (1) bekezdés);

b) a jelöltek beleegyeznek a jelölésükbe (a jelölt távollétében a beleegyező 

nyilatkozat írásban is elfogadható) (13. cikk (1) bekezdés);

c) a jelöltek kitöltötték a pénzügyi érdekeltségeikről szóló nyilatkozatot (I.

melléklet, 1. cikk (2) bekezdés és 2. cikk).

B: Szavazás közfelkiáltással

Ha csak egy jelölt van – és feltéve, hogy a küldöttség tagjainak egyhatoda nem kér 

titkos szavazást (191. cikk (2) bekezdés második albekezdés) –, az ideiglenes elnök 

megállapítja, hogy az elnököt közfelkiáltással megszavazták (191. cikk (2) bekezdés 

első albekezdés).

Az ideiglenes elnök felkéri a megválasztott elnököt, hogy foglalja el a helyét az 

elnöki székben.
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Az elnök a 3. pontra tér.
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C: Titkos szavazás

Ha több jelölt van – vagy a küldöttség tagjai egyhatodának kérelmére – az ideiglenes 

elnök elrendeli a titkos szavazást (191. cikk (2) bekezdés második albekezdés).

Az ideiglenes elnök

1. emlékezteti a képviselőket, hogy mindenki csak egy szavazattal rendelkezik, és 

a szavazás után akkor hirdetnek győztest, ha:

- a leadott szavazatok abszolút többségét szerzi meg1, beleértve a jelölt mellett 

és ellene leadott szavazatokat (a 191. cikk (2) bekezdésének harmadik és 

negyedik albekezdése);

a) egyetlen jelölt esetén (bármelyik fordulóról legyen szó) (191. cikk (2) 

bekezdésének harmadik albekezdése);

b) az első körben (akárhány jelölt legyen is) (191. cikk (2) bekezdésének 

negyedik albekezdése);

- egyszerű szavazattöbbség esetén: több jelölt esetén a szavazás második 

fordulójában (szavazategyenlőség esetén az idősebb jelöltet választják meg) (191. 

cikk (2) bekezdésének negyedik albekezdése);

2. bejelenti a póttagokat

3. tájékoztatja a tagokat arról, hogy az elnök személyéről szóló titkos szavazás 

szavazólapokon vagy az elektronikus szavazatszámláló rendszer segítségével

is lebonyolítható (168. cikk (1) bekezdés).

                                               
1 Az összes leadott szavazat fele plusz egy.
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1) A szavazás első fordulója

Szavazólapokon történő (urnás) szavazás

Az ideiglenes elnök

1. lefolytatja a kettő–nyolc szavazatszámláló sorsolással történő kiválasztását (169. 

cikk (4) bekezdés első albekezdés) (NB: a jelöltek nem lehetnek 

szavazatszámlálók, 169. cikk (4) bekezdés második albekezdés);

2. ismerteti a jelölteket

3. utasítást ad a jelöltek nevét tartalmazó szavazólapok kiosztására;

4. megnyitja a szavazást, és ABC-sorrendben a küldöttség minden tagját felkéri 

szavazatának leadására; a tagok bedobják szavazólapjukat az urnába, és aláírják 

a szavazási névjegyzéket;

5. a szavazás végén felfüggeszti az ülést, hogy megtörténhessen a 

szavazatszámlálás.

A szavazatszámlálók megszámlálják a szavazatokat (169. cikk (4) bekezdés első 

albekezdés).

6. ismerteti a szavazás eredményét:

. a szavazók száma

. az érvénytelen (kitöltetlen vagy hibásan kitöltött) szavazólapok száma

. leadott szavazatok száma (nem számolva az érvénytelen szavazatokat)

. elért többség

. az egyes jelöltek által elért eredmény:

. amennyiben az egyik jelölt megkapta a leadott szavazatok abszolút 

többségét, az ideiglenes elnök bejelenti a megválasztott elnököt, és 

felkéri, hogy foglalja el a helyét az elnöki székben;
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Az elnök a 3. pontra tér.

. ellenkező esetben az ideiglenes elnök bejelenti, hogy a szavazás a 

második fordulóval folytatódik

(lásd „2) A szavazás második fordulója” c. pontot).

Az elektronikus szavazatszámláló rendszer alkalmazása (legfeljebb 2 jelölt esetén)

Az ideiglenes elnök

1. ellenőrzi, hogy a szavazáson részt vevő teljes jogú és póttagok mindannyian 

rendelkeznek-e szavazókártyájukkal

2. amennyiben a szavazáson részt vevő teljes jogú és póttagok valamelyikénél 

nincs szavazókártya, jelzi, hogy tekintettel erre a körülményre a szavazás 

szavazólapokon történik (és ezzel áttér a fentebb leírt eljárásra – „urnás szavazás”)

3. amennyiben a szavazáson részt vevő teljes jogú és póttagok mindegyike 

rendelkezik szavazókártyával, jelzi, hogy a szavazás az elektronikus 

szavazatszámláló rendszerrel történik

4. ismerteti a jelölteket

5. ismerteti a jelöltekhez tartozó szavazógombok kiosztását (ABC-sorrendben)

- zöld gomb: 1. jelölt

- piros gomb: 2. jelölt

- fehér gomb: tartózkodás/érvénytelen szavazás/semmis szavazás

(NB: a jelölések tekintetében csak a leadott szavazatokat veszik figyelembe)

6. emlékezteti a szavazókat, hogy amennyiben véletlenül rossz gombot nyomnak le, 

nyomjanak le két gombot egyszerre, és ezzel újra lehetőségük van szavazni
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7. bejelenti, hogy titkos szavazás történik

8. megnyitja a szavazást

9. lezárja a szavazást

10. ismerteti a szavazás eredményét:

. a szavazók száma

. leadott szavazatok száma (nem számolva az érvénytelen szavazatokat)

. elért többség

. az egyes jelöltek által elért eredmény:

. amennyiben az egyik jelölt megkapta a leadott szavazatok abszolút 

többségét, az ideiglenes elnök bejelenti a megválasztott elnököt, és 

felkéri, hogy foglalja el a helyét az elnöki székben;

Az elnök a 3. pontra tér.

. ellenkező esetben az ideiglenes elnök bejelenti, hogy a szavazás a 

második fordulóval folytatódik

(lásd „2) A szavazás második fordulója” c. pontot).
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2) A szavazás második fordulója

Az eljárás az első fordulóval azonos, vagyis:

1. határozatképesség megállapítása (195. cikk (2) bekezdés)

2. felhívás az elnökjelöltek bejelentésére

3. szavazás

- szavazólapokon (urnával)

NB: A szavazatszámlálást ugyanazok végzik, akik az első fordulóban 

(amennyiben közülük valaki(k) nincs(enek) jelen, csak az ő helyettesítésükről 

kell sorsolás útján gondoskodni)

- az elektronikus szavazatszámláló rendszer segítségével

4. az eredmények kihirdetése:

. a szavazók száma

. érvénytelen szavazatok száma

. leadott szavazatok száma

. az egyes jelöltek által elért eredmény:

. a megválasztott elnök:

- egy jelölt esetén az a személy, aki megszerezte a leadott szavazatok 

abszolút többségét,

- több jelölt esetén az a jelölt, akire több szavazatot adtak le,

- szavazategyenlőség esetén az idősebb jelölt (191. cikk (2) bekezdés 

negyedik albekezdés).

Az ideiglenes elnök felkéri a megválasztott elnököt, hogy foglalja el a helyét az 

elnöki székben.

Az elnök a 3. pontra tér.
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3. AZ ALELNÖKÖK MEGVÁLASZTÁSA AZ ELNÖK IRÁNYÍTÁSA MELLETT

A: Előkészületek

Az elnök ezután sort kerít az alelnökök (1–3 alelnök) megválasztására.

Az elnök egymás után külön-külön kéri a jelöltek megnevezését az 1., a 2. és a 3. alelnöki 

posztra, majd ellenőrzi, hogy

1) az alelnök-jelöltek egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának 

támogatását bírják (13. cikk (1) bekezdés);

2) a jelöltek beleegyeznek a jelölésükbe (a jelölt távollétében a beleegyező nyilatkozat 

írásban is elfogadható) (13. cikk (1) bekezdés);

3) a jelöltek kitöltötték a pénzügyi érdekeltségeikről szóló nyilatkozatot (I. melléklet, 

1. cikk (2) bekezdés és 2. cikk).

B: Szavazás közfelkiáltással

Ha a jelöltek száma megegyezik a betöltendő helyek számával – és feltéve, hogy a 

küldöttség tagjainak egyhatoda nem kér titkos szavazást (191. cikk (2) bekezdés második 

albekezdés) –, az elnök megállapítja, hogy az alelnököket közfelkiáltással megszavazták

(191. cikk (2) bekezdés első albekezdés).

Az elnök felkéri a megválasztott alelnököket, hogy foglalják el helyüket az oldalán.

C: Titkos szavazás

Ha a jelöltek száma meghaladja a betöltendő helyek számát – vagy ha a küldöttség 

tagjainak egyhatoda kéri –, az elnök titkos szavazást rendel el (191. cikk (2) bekezdés 

második albekezdés).
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Az elnök egymás után és külön fordulónként lebonyolítja az egyes alelnök-jelöltek 

személyéről szóló szavazást (1919. cikk (1) bekezdés).

A szavazást minden alelnök-jelölt esetében az elnök megválasztására vonatkozó 

szabályok szerint kell lebonyolítani (lásd a fenti 2 C pontot).

NB: A szavazatszámlálást ugyanazok végzik, akik az elnök megválasztásakor leadott 

szavazatokat számolták (amennyiben közülük valaki(k) nincs(enek) jelen, csak az ő 

helyettesítésükről kell sorsolás útján gondoskodni).

Az egyes szavazások lezárása után az elnök felkéri a megválasztott alelnököt, hogy 

foglalja el helyét az oldalán.




