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Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi

bizottságának

ajánlása

a T/18199. számon előterjesztett, A közbeszerzésekről szóló 2003 . évi CXXIX .
törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága a 2005 .
november 14-ei ülésén a törvényjavaslatot megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . § (2)
bekezdése alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be :

A bizottság meghallgatta az Előterjesztőnek a törvényjavaslathoz fűzött szóbeli
indokolását. Az Előterjesztő képviselője különösen felhívta a bizottság figyelmét a
törvényjavaslat általános indokolása V . pontjára, amely ismerteti a törvényjavaslat
legfontosabb rendelkezéseit. Ezt követően az Előterjesztő képviselője külön kitért a
bizottság feladat- és hatáskörét érintő kérdésekre : közösségi irányelvek átültetése ; más
közérdekű érdekek érvényesítése ; az új közösségi közbeszerzési irányelvek által
szabályozott új jogintézmények hazai jogba történő bevezetése ; egyes horizontális
(környezetvédelmi és ún. szociális) szempontok érvényesíthetősége a
közbeszerzésekben; a fogyatékkal élő személyek szolgáltatáshoz való egyenlő
hozzáférési lehetősége ; a megváltozott munkaképességű, hátrányos helyzetben lévőket
foglalkoztató „védett műhelyek"-re és a szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkező
szervezetekre vonatkozó új szabályozásra; az egyenlő bánásmód előmozdításáról és az
esélyegyenlőségről szóló törvényben foglalt követelmények érvényesítése a
közbeszerzések terén; akadálymentesítés; a jogbiztonság alkotmányos követelményei ;
az ajánlattevők jogainak védelme, az ajánlattevők jogai és kötelezettségei .

A bizottság tudomásul vette az Előterjesztő tájékoztatását .

Bizottsági ajánlás



A többség egyetért a törvényjavaslat célkitűzéseivel és úgy ítéli meg, hogy a
benyújtott törvényjavaslat a jogharmonizációs kötelezettség teljesítése mellett azért is
fontos, mert hozzájárulhat a közpénzfelhasználás átláthatóságának biztosításához és
annak ellenőrizhető felhasználásához .

A bizottság a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta . (15i, On, 4t)

A bizottság nem kíván előadót állítani az általános vitában .

r
Budapest, 2005 . november 15 .

Szászfalvi László
a bizottság elnöke
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