
omftoyawo Hivatala

Irományszám . VJ I 1002)T
érkezett : 2004 APR 3 0 .

ORSZAGGYULESI KEPVISELÖ
FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség

Képviselőcsoportja

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

„Jogi bizonytalanságok az MTT koncessziós szerződés megszűnése körül?" címmel a
Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Kovács Kálmán Informatikai és
Hírközlési miniszterhez . A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr!

Hivatkozva Erdész Zoltán képviselőtársam 2003 . augusztus 29-én Önhöz címzett írásbeli
kérdésére, illetve az általam 2004 . február 16-án beadott írásbeli kérdésre, arról tájékoztatom
Önt, hogy az ügyben érdekelt felek választott bírósághoz fordultak a jogvita rendezésére
érdekében.

Dr Vékás Lajos vezette választott bíróság - Magyar Kereskedelmi és Iparkamara melletti
szervezette Választott Bíróság VB/03262 számú ítéletében - megállapította a következőket :

„A 2004 március elsején tartott tárgyaláson az alperes előadta, hogy a koncessziós szerződést
az érintett felek 2002 november 2 napjára visszaható hatállyal megszüntették"

Az ítéletből egyértelműen kiderül az is, hogy az Informatikai és Hírközlési Minisztérium
tárgyalási félként kizárólagosan a PARUSE BV képviselőit tekintette legitimnek .

Ugyanezen ítélet - mint az indokolásából is kiderül - abban a kérdésben, hogy a magyar
tulajdonosi érdekek képviseletében a koncessziós szerződésben hivatkozott 25+1%
jogérvényesen fennáll-e, elfogadta a felperesek álláspontját .

Mindez azt jelenti, hogy az olyan döntéseket, amelyekhez minősített szavazati többségre van
szükség, nem lehet meghozni pusztán a külföldi érdekeltségű szavazatokkal .

Tisztelt Miniszter Úr!

Hogyan fordulhat elő, hogy Ön - mint a Magyar Köztársaság felelős minisztere - miért nem
kifogásolta, hogy a koncessziós szerződés bezárásakor folytatott tárgyalásokon a magyar
tulajdonosi érdekeket képviselői - köztük önkormányzatok - nem vehettek részt .

Ki és milyen szakmai megalapozottsággal képviselte a koncessziós tárgyalások bezárásakor a
szaktárcát?

Kérdés



Hogyan fordulhatott elő, hogy a koncessziós szerződés 2002 november 2 . napjára visszaható
hatállyal szüntették meg, miközben Erdész Zoltán úr hivatkozott, 2003 szeptemberében kelt
írásbeli kérdésére még azt a választ kaptuk, hogy a minisztérium „megkezdte a korábban
elmaradt tárgyalásokat az MTT-vel, a szerződés megszüntetésének feltételeinek írásba
foglalása jelenleg folyik"?

Ha mindez lehetséges, a 2002 november 2 . és a koncessziós szerződés bezárása közti
időszakra a Monor Telefon Társaság Rt . milyen kompenzációt kapott az egyetemes
szolgáltatási alap keretében? Mikor íródott alá az az egyetemes szolgáltatási szerződés, amely
a Monor Telefon Társaság és az MM, illetve a HIF vagy annak jogutódja között lépett életbe?

Az előző írásbeli kérdésemre adott válaszukból továbbra sem derül ki egyértelműen, hogy
milyen szerepet játszott dr . Rácz Zsolt, menesztett közigazgatási államtitkár, az ügyben, aki
jelenleg is a Nemzeti Hírközlési Hatóság alelnöke?

Az európai uniós csatlakozás után módosul-e a koncessziós szerződésekben a nemzeti
tulajdonosi hányadot képviseletének kérdése, megmarad-e ez a jogintézmény? A
minisztérium hogyan, milyen eszközökkel kívánja elősegíteni a magyar tulajdonosi érdekek
érvénybejuttatását ilyen és ehhez hasonló ügyekben a magyar távközlési piac védelme
érdekében?

Budapest, 2004 . április 29 .

Kosztol yi enes
Fidesz - Magy Polgári Szövetség
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