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Tájékoztató

egyes benffi tási hatáľidőkľől

I. Tájékoztatom, hogy az országgyíílés2o2ĺ... novembeľ 8-án (hétfőn) 13oo 6.uuo.
kezđőđő
üléséneknapirendjéhez kapcsolóđóan egyes benyújtási hatáľidők az alábbiak
szeľint alakulnak:
A) Az ülés első hetéľe vonatkozóan:

*
*
ĺ

az inteľpellációk

benffitási hatáľideje:

2c.21. november 3. (szerda) rzoo óľa;

az inteľpellációk fľakción belüli elhangzási soľľendjének bejelentéséľe
2c.21. november 5. (péntek) r3oo óľáig van móđ;

az azonnali kérđések
benyújtási hatáľideje:

2o2l. november B. (hétfő) tzoo őra;

*

elmonđásáľajogosult további
csatlakozás interpelláciőhoz,valamint azonnali kéľđés
képviselő bejelentésének hatáľiđeje:
2c.21. novembeľ B. (hétfő) r3oo óľa;

*

képviselői módosító javaslat(ok) benyujtási hatáľideje:
2o2L. novembeľ rr. (csütöľtök)

ł

külön szavazáskéľésénekhatáľideje: 2o2t. novembeľ 5. (péntek) r4oo óra;

*

módosító javaslat fenntartása kérésénekhatárideje:
2o2l. novembeľ 5. (péntek) r4oo óra;

ŕ

a

napirend előtti felszólalások bejelentési hatáľideje
- a november

.:.

B-i (hétfői) és a novembeľ 9-i (keddi) ülésnapokľa vonatkozoaĺ:
2021. novembeľ B. (hétfő) 1zoo őra;

a nemzetiségi képviseIő, szőszőló

bejelentési határidej

*

16oo óľa;

e

napiľend előtti felszólalási szándékának

:

2c.27. novembeľ 4.

(csütörtök)

r6so óra;

az országgyűlés döntésének kéľésea nemzetiségi képviselő, szőszól,ó napirend e]őtti
fe]szólalásának engedé'yezéséről:
zozl.novembeľ B. (hétfő) lzoo őra;
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*

a napiľenđutáni felszólalások bejelentési hatáľideje:

2o2I. november B. (hétfő) lzoo ôta;

.i.

a

napiľendi javaslat módosításáľa iľányuló kezdeményezésbenyújtási hatáľiđeje:
2o2I. novembeľ B. (hétfő) tzoo óra;

*

hozzászőlásra jelentkezés napiľendi javaslatban szeľeplő napiľendi ponthoz,
bejelentés felszólalási jog megosztásáľól és a képviselői távolmaradásľól szóló
előzetes bej elentés hatáľiđeje:

novembeľ
novembeľ
- a novembeľ
- a novembeľ
-a
-a

B-i (hétfőĐ ülésnapľa vonatkozóan: 2c.27.
9-i (keđdi)ülésnapľa vonatkozóan: 2c.27.
ro-i (szeľdai) ülésnapľavonatkozóan: 2c.21.
11-i (csütöľtciki) ülésnapľa vonatkozőanzozt

novembeľ B. (hétfő) tzoo óľa;
novembeľ g. (kedd) Boo óľa;
novembeľ ro. (szeľda) Boo óľa;
novembeľ 11. (csütöľtök) 8oo óľa.

B) Az ülés második hetéľevonatkozóan:

*

a kéľdésekbenyĹljtási határiđeje:

*

a kéľđések
fľakción

2o2L. novembeľ rz. (péntek) 9so óľa;

belüli elhangzási sorľendjének bejelentésére
2c.27. novembeľ rz. (péntek) r3oo óľáig van
mód;

*
*

az azonnali kéľđések
benyújtási határidej e:

2c.21..

novembeľ ts. Gétfő) tooo óra;

csatlakozás kéľdéshez,valamint azonnali kéľdéselmondásáľa jogosult további
képviselő bej elentésénekhatáľideje
2c21'. novembeľ ts. Gétfő) ttooóľa;

*

a

napiľenđelőtti felsz,ólalások bejelentési határideje:
2o2I. novembeľ ts. Gétfő) 1oooóľa;

*

a

napiľend utáni felszólalások bejelentési hatáľideje:
2o2I. november ts. (hétfő) tooo óra;

a

képviselői távolmaradásľól szőlő előzetes bejelentés hatáľiđeje:
2o2I. novembeľ ts. (hétfő) tooo óra

II. Az egyes' a napiľendi javaslatban jelölt előteľjesztésekhez kapcsolódó további, külön

benyújtási hatáľiđőkrőlaz országgyűlés honlapján
lekéľdezésemenüpont alatt tájékozódhat.
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