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1.s
(r) A Házbizottság azországgyúlésľőlszóló 2oL2. évi XXXVI. töľvény rt. $ (t) bekezdés
h) pontjában meghatáľozott jogköľében a (z)-(g) bekezdéseiben foglaltak szeľint
állapítja meg azon esetek köľét, amelyekben az íľásbeliségkcivete]ményének a
Töľvényalkotás Paľlamenti Infoľmatikai Rendszerének (a továbbiakban: PaľLex)
használatával kell vagy lehet eleget tenni.

(z) A PaľLex használatával kell benyťrjtani
a) az egyes házszabályi ľendelkezésekľőlszőLő 7ol2c14. (II. z+.) oGY határozat (a
továbbiakban: HHSZ) zz, $ (r) bekezdés a) pontja szerinti töľvényjavaslatot,
b) a HHSZ zz. s (r) bekezdés b) pontja szeľinti hatáľozati javaslatot,
c) az a) és b) pontban meghatáľozott önálló indíwányhoz kapcsolóđóan aHHSZ z.
melléklet
ca) zr. pontja szeľinti bizottságije]entés ľészletesvitáról,
cb) 8r. pontja szeľinti módosító javaslat,
cc) 95. pontja szeľinti összegző jelentés,
cđ)q6. pontja szeľinti osszegző módosító javaslat,
ce) 97. pontja szeľinti részletes vitát lezáľó bizottsági módosító javaslat
elnevezésű nem önálló indíwányt,
d) a HHSZ z7.$ (r) bekezđésd) ponda szeľinti inteľpellációt, és o8ytv. 42. s (8)
bekezdése szeľinti szóbeli választ igénylő kérđést,
valamint az
e) az ogyľv. 42.s (8) bekezdése szeľint íľásbeli választ igénylő kéľđést,
ogytv. 42. s (9) bekezđéseszeľinti vá]aszt.
(s) A PaľLex használatával lehet benffitani a (z) bekezdés a) és b) pontjában
meghatározott önálló inđíwányhozkapcsolóđóan a HHSZ z. melléklet
a) 4. pontja szerinti átdolgozott egységesjavaslat,
b) 5. pontja szeľinti átdolgozott második egységes javaslat,

c)

14.

pontja szerinti bizottsági bejelentés részletes vita lefolytatásáľól,

đ)17. pontja

szeľinti bizottsági javaslat túlterjeszkedő módosító javaslat

táľgyalásáľa vonatko zőan,
e) 36. pontja szeľinti erységes javaslat,
Đ sg.pontja szeľinti egyszeľiítöbbséget igénylő egységesjavaslat,
s) ąz. pontja szerinti előteľjesztői tájékoztató,
h) ą6. pontja szeľinti javaslat a határozati házszabályi ľendelkezésektől való
eltérésľe,
i) 6o. pontja szeľinti kivételességijavaslat,
javaslat, a második
Đ zą. pontja szeľinti külĺin szavazás kéľéseaz összegző módosító
osszegző módosító j avaslat valam ely pontj áľól,
k) zs. pontja szerinti második egységes javaslat,
l) zB. pontja szeľinti második osszegző jelentés,
m) 79. pontja szeľinti második osszegző módosító javaslat,
n) 8z. pontja szerinti móđosítójavaslat a Gst. zs. s (s) bekezdése alapján,
o) 87. pontja szeľinti módosító javaslat fenntaľtásának kéľése,
p) qB. pontja szerinti sÍirgősségi javaslat,
q) 1o9. pontja szeľinti túlterjeszkedő módosító javaslat,

ľ) r.11. pontja szeľinti zárőszavazás előttijelentés,
s) llz. pontja szeľjnti z,Ärősr,avaz,ás előtri móĺlosító javaslat,
t) 113. pontja szerinti zárőszavazást előkészítő módosító javaslat
elnevezésű nem öná]ló indíwányt.

2.s
(r) A HHSZ 3o. $ (z) bekezdés a) pontja szeľint nyujtható be az r. $ (z) bekezdés a) és

b) pontja, va]amint c) pont ca) és cc)-ce) alpontja szeľinti indítvány, ha olyan

szeřkezeti egységet vagy kođifikációs megoldást taľtalmaz, amelynekszeľkesztĺósére

a

PaľLexben alkalmazott infoľmatikai szabály nem nyijt lehetőséget. Az
előterjesztőnek a papíľalapúbenyújtást azza| egyiđejűlegíľásbankell
inđokolnia.

(z) A HHSZ 30. s (3) bekezdése szeľinti kéľelemjavasolt szövegét az állásfoglalás
melléklete taľtalmazza.

(s) Ha az r. $ (z) bekezdése szeľinti indíwány PaľLexben töľténő megszeľkesztése vagy
benyujtása a benffitási hatáľidőig a PaľLexszel összefiiggő üzemeltetési, műszaki
hiba vagy ok miatt ákađalybaütkozikvagy meghiúsul, az inđíwány'pdf formátumú
példányát az oľszággyűlés Hivatalának hivatalos elelitľonikus eléľhetőségéreaz
ätaaaly észlelésétkwetően haladéktalanul, visszaigazolásľa alkalmas módon el
lehet juttatni az izeme|tetési, műszaki hibáról vagy okľól készült képeľnyőképpel
egnitt. M igy elj uttatott indíwány benffi tói aláíľással ellátott papíľalapúpélđányát
vágy benyujtólevelét legkésó'bb a soľon következő munkanap általános munkareňd;e szeľinti munkaidő kezdetét követő egy órán belül kell az országgyíílés
Hivalalához benyújtani. Az oľszággyiílésHivata|a az elektľonikusan éľkezett
példányt az r. $ (z) bekezdés
a) a)-c) ponda szeľinti indíwányok esetén az inđítványpapíľalapúpéldánya vagy
benffi tólevele beérkezésétkövetően haladéktalanul,
b) d)-e) pontja szeľinti indítványok esetén az Országgyíílésülésnapjának végéig,
egyébkéntaz á|talános munkaľend szeľinti munkaidő végéigmegküldött hibaviiszaigazoló éľtesítésbeéľkezésétkövetően ha]adéktalanul, egyéb esetben a
soľon következő munkanap kezdetén iktatja. k ísy iktatott iľományt az
elektľonikus példány beéľkezésénekidőpontjával kell benyújtottnak tekinteni.
(ą)

A (s) bekezdés alkalmazásäban az arszággyĹílés Hivatala hivatalos elektľonikus

elérhetőségénekaz iľnyilv-o@parlament'hu e-mail levelezési cím minősü].

3.s

A

PaľLexben köte]ezően benyrijtandó inđíwányokľavonatkozó szabályokat kell
alkalmazni a z. $ (l) és (z) bekezdése alapján papíľalapon benyűjtott 1. $ (z) bekezdés

szerinti indíwányokra is, amelyeket azotszággyű]és Hivatala az adottülés napiľendjýn
szeľeplő töľvényjavaslatok közül a napiľend elfogadását követő egy munkanapon belül
a PaľLexben feldolgozott.

4.s
A jelen áuásfoglalást zozo. februáľ l7-től kell alkalmazni.

5.s
Az állásfoglalás ďkalmazasának kezđetétőla Házbizotts źę5/zot8-2o22. (X. rr.) számú
áilásfoglalását nem kell ďkalmazni.

otszággrfu|és elnöke

Melléklet

Kéľelem
önálló indíwány papíralapon töľténő benyrijtásához

Tisztelt Elnök Úľ!
Az egyes házszabáůý rendelkezésekről sző|ő 1o/2o14. GI. zą.) oGYhatáľozat 3o. $ (3)
bekezđésealapján kéľemjővtĺhagytĺsát ahhoz, hogy a .... című tciľvényjavaslatot /
határozati javaslatot a 3o. $ (z) bekezđésb) pontjában foglalt hatáľiđőbena mai napon
papíľalaponbenyújthassam.
Inđokolás

Budapest,2o...
Tisztelettel:

A kéľelemben foglaltakat jóváhagyom.

Kövéľ Lász|ő
azországgyűlés elnöke

