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Tájékoztató

egyes benyújtási hatáľidők változásáľól

I. Tájékoztatom, hogy az országgyűlés 2o2o. június z-án (kedden)

13oo óľakoľ

kezđőđőülésének napiľendjéhez kapcsolódóan egyes benyújtási hatáľidők az alábbiak
szeľint alakulnak:

*
*

az inteľpellációk benyújtási

határideje:

az inteľpellációk fľakción belüli elhangzási sorrendjének bejelentésére
2o2o. május z9. (péntek) r3oo ôráigvan móđ;

*

a kéľdésekbenffitási

*

a kéľdésekfľakción

*

az azonnali kéľdésekbenyújtási hatáľideje:

*

2o2o. május z7. (szerđa)rzoo óľa;

hatáľideje:

2o2o. május z9. (péntek) rzoo óľa;

belüli elhangzási soľľendjének bejelentéséľe
2o2o. május z9. (péntek) r3oo futńgvan mód;

zozo. iúnius z. (kedd) rooo óľa;'

csatlakozás inteľpelláciőhozés kéľdéshez,valamint azonnali kéľdéselmondásáľa
jogosult további képviselő bejelentésének hatáľideje
zozo. iúnius z. (kedd) r3oo óľa;
:

.|.

képviselői módosító javaslat(ok) benyrijtási hatáľideje:
zozo. jrinius s. (péntek'| 16oo óľa;

*

külön szavazás kéľésénekhatáľideje: 2o2o. május z9. (péntek) r4oo óľa;

{.

módosító javaslat fenntaľtása kéľésénekhatáľideje:
2o2o. május z9. (péntek) r4oo óľa;

*

a

napiľenđelőtti felszólalások bejelentési hatáľideje:
-a

*

június z-i (keddi) és a június 3-i (szerdai) ülésnapokra vonatkozőan:
72oo őra

a nemzetiségi képviselő, szószóló
bej

elentési hatáľidej

e:

napiľend előtti felszólalási szánđékának
2o2o. május z8. (csütörtök)

163o

óra;

, Az országgyíílés2o2o. máľcius z3-i ülésnapján elfogadott, Hl98z5. számú határozati
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az oľszággyűlés döntésének kéľésea nemzetiségi képviselő, szőszőlô napirend előtti
felszólalásának engedélye zésérő|:
zozo. június z. (kedd) rzoo óľa;
a napiľend utáni felszólalások bejelentési hatáľiđeje:

zozo. június z. (kedd) rzoo óľa;

a napiľendi javaslat móđosítására iľányuló kezdeményezés benyijtási hatáľideje:
zozo. június z. (kedd) rzoo óra;

hozzásző|ásra jelentkezés napirendi javaslatban szeľeplő napiľendi ponthoz,
bejelentés felszólalási jos megosztásáľól és a képviselői távolmaľadásľól szőlrő
előzetes bej elentés hatáľideje :

június z-i (keddi) ülésnapra vonatkozőan: 2o2o.június z. (kedd) ĺzoo ôra;
- a június 3-i (szeľdai) ülésnapľa vonatkozőan: 2o2o.június 3. (szeľda; goo óľa;
- a június ą-i (csütöľtöki) ülésnapľa vonatkozóan: zo2o.június 4. (csütöľtök) gso óľ..
-a

II. Az egyes, a napiľenđijavaslatban jelölt előteľjesztésekhez kapcsolódó további, külön

benffitási hatáľidőkről

az

oľszággyííléshonlapján

lekéľdezésemenüpont alatt tájékozódhat.

Budapest, 2o2o. május z8.
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