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Tájékoztató

egyes benffi tási határidőkről

I. Tájékoztatom, hogy az országgyűlés 2oz7'. november z9-én (hétfőn) t3oo óľakoľ
kezđőđőülésének napiľendjéhez kapcsolódóan egyes benyújtási hatáľidők az alábbiak
szeľint alakulnak:
A) Az ülés első hetére vonatkozóan:

*

az inteľpellációk benyújtási

*

az inteľpellációk fľakción belüli elhangzási soľľendjénekbejelentéséľe

*

aZ azonnali kéľdésekbenyújtási határideje:

hatáľideje:

2o2l. novembeľ z4. (szerđa)lzoo őra;
2o2I. november z6. (péntek) r3oo óráig van
mód;
2o2L. novembeľ zg. (hétfő) rzoo óra;

ł

csatlakozás inteľpelláciőhoz,valamint azonnali kéľdéselmondásáľa jogosulttovábbi
képviselő bejelentésének hatáľiđeje:
2c.27. novembeľ zg. (hétfő) r3oo óra;

*

képviselői módosító javaslat(ok) benyujtási hatáľideje:
2o2L. decembeľ z. (csütöľtĺik)

*

külön szavazás kérésénekhatáľideje 2o2t. november 26. (péntek) l4oo őľa;

*

módosító javaslat fenntaľtása kérésénekhatáľideje:
2o2L. novembeľ z6. (péntek) r4oo 6.u'

Ť

a

napirend előtti fe]szólalások bejelentési határideje:
-a

*

november z9-i (hétfői) és a novembeľ 3o-i (keđdi)ülésnapokľa vonatkozőan:
2o2L. novembeľ zg. (hétfő) lzoo őra1

a nemzetiségi képviselő, szószóló
bej

*

16oo óľa;

elentési hatáľidej

e

:

napiľend előtti fe]szólalási szándékának
2o2I. novembeľ z5. (csütöľtök)

t63o őľa;

az országgyűlés döntésének kéľésea nemzetiségi képviselő, szószóló napiľend előtti
felszólalásának engedélyezéséről:
zo2'.novembeľ zg. (hétfő) rzoo óľa;
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*

a napiľenđutáni felszólalások bejelentési hatáľideje:

2o2I. novembeľ 29. (hétfő) tzoo óľa;

{.

a

napiľendi javaslat módosításáľa irányuló kezdeményezésbenffitási hatáľideje
2o2I. novembeľ zg. (hétfő) ĺzoo őľa;

..'. hozzásző|ásra jelentkezés napiľendi javaslatban szeľeplő napirenđiponthoz,
bejelentés felszólalási jos megosztásáról és a képviselői távolmaľadásľól sző|ő
előzetes bej elentés hatáľideje

:

november z9-i (hétfőĐ ülésnapľa vonatkozóan:
- a novembeľ 3o-i (keddi) ülésnapľa vonatkozóan:
- a december ]'-i (szeľdai) ülésnapľa vonatkozóan:
- a decembeľ 2-i (csütörtöki) ülésnapra vonatkozőan:
-a

2o2L. novembeľ zg. (hétfő) rzoo óľa;
2o2L. november go. (kedd) 8oo óľa;
2o2L. decembeľ r. (szeľda) Boo óľa;
2c.27. decembeľ z. (csütoľtök) Boo ĺóľa.

B) Az ülés második hetéľe vonatkozóan:

*

a kéľdésekbenyújtási hatáľideje:

t

a

.i.

az azonnali kéľdésekbenyújtási hatáľidej e: 2o2ĺ. decembeľ 6. (hétfő) looo óľa;

*

2o2I. decembeľ g. (péntek) 9so óľa;

kéľdésekfľakciónbelüli elhangzási sorľendjénekbejelentéséľe
2c.21'. đecemberg. (péntek) r3oo óráig van
mód;

csatlakozás kérdéshez,valamint azonnali kéľdéselmondásáľa jogosult további
képviselő bejelentésének határideje
2o2L. decembeľ 6. (hétfő) ttooóra;

*

a

napirend előtti felszólalások bejelentési hatáľideje:
2o2L. decembeľ 6. (hétfő) toooóľa;

*

a

napiľend utáni felszólalások bejelentési hatáľideje:
2o2I. december 6. (hétfő) tooo óľa;

a

képviselői távolmaradásról szôlő előzetes bejelentés hatáľideje:
2o2L. decembeľ 6. (hétfő) tooo óľa.

|I. Az egyes, a napiľendi javaslatban jelölt előteľjesztésekhez kapcsolódó további, külön

benyújtási határidőkľől

az

oľszággyűlés honlapján

menüpont alatt tájékozódhat.
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