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ORSZAGGYOLt-SI KtPVISELŐ
Fidesz - Magyar Polgári Párt

Képviselőcsoportja

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Heivben

Tis2telt Elnök Asszony!

A Mázszabály 94. §-ának (1) bekezdése alapján az országos Ráci/ó és Televízió
Testület 2004 . évi tevékenységéről sztiő beszémolőrői szóló H/1 5388 . számú
arszággyúlési határozati javaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elv :

A határozati javaslat szövege az alábbiak szerint változik, egyben a következes 2 .
ponttal egészül ki :

9.. Az Orszá~Més [elfogadja] nem ingadiae] az Or gos Rádió és
Televízió Testület 2004. évi tevékenységérői szóló beszámolót .

„2 . Az OWággyíilés óiból felkéri az Országos Rádiá és Televízió Testületét
hoav te9ven határozott lépéseket annak érdekében, hoav a Testület
határozottabban lépien fel a média kiogvensúlvozott működésének
meseteremtése érdekében,és a kiskorúak, illetve a családok védelmében .
Továbbá számol"a fel azon rendeleteit mel ek nincsenek összhan bon a
Médiatórvénnyeh

O ggy0 Hivatalís

IrorrAnywArr , N h a'39SI4 .

trkezett: 2005 MARC 2 9 .

1ndoko1áa

Mádosítö iavaslat

Az ORTT nem képviselt (és képviselte) hatékonyan a média kiegyensúlyozott
működését, nem lép (és lépett) fel az olyan kirívó aránytalanságok ellen, mint a
Danubius (99%-1%) és a Sláger Rádióban (90%-10%) tapasztalt
kormány/kormánypártok, illetve ellenzék megszólalási aranya ügyében .
A Testület a Médiatörvény rendelkezéseit több ponton felülírta, főbbek között
szűkítette a Panaszbizettság hatáskörét .
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A Testület azt fillitotta, hogy nincs hatásköre arra, hogy az RTL-en sugárzott
Anyacsavar cfmű műsor elfen fellépjen, és ezzel súlyos mulasztást kOvetett 01 .

Budapest, 2005. március 29.
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Ság o of
Fidesz - Magyar PoigArí Szvvetség

oma an
Fidesz - Magyar Poig Szovetség

6-4-z w
Erdős Norbert

Fidesz - Magyar Palg4ri Szövetsdg
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