
az Országos Rádió és Televízió Testület 2004. évi tevékenységéről szóló
beszámolóról benyújtott H/15388. számú országgyűlési határozati javaslat

vitájához

(Együtt kezelendő a H/15388/2. sz. ajánlással .)

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban :
Emberi iogi bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, valamint Költségvetési és
pénzügyi bizottsága (továbbiakban : Költségvetési bizottság) megvitatta az Országos Rádió
és Televízió Testület 2004. évi tevékenységéről szóló beszámolóról benyújtott, H/15388 .
számon beterjesztett országgyűlési határozati javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott
H11538813 . számú kapcsolódó módosító javaslatot .

Az Emberi jogi bizottság a kapcsolódó módosító javaslatot várhatóan 2005 . április 11-
i ülésén tárgyalja meg .

1. Halász János képviselő - kapcsolódva Halász János, Homa János, Sági József és
Erdős Norbert képviselők H/15388/1 . számú módosító indítványához (H/15388/2 . számú
ajánlás 1 . pontja) - a határozati javaslat módosítását, valamint új 2 . ponttal történő
kiegészítését javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a § eredeti szövege az l . pont
jelölést kapja) :

"1 . Az Országgyűlés [elfogadja] nem fogadig el az Országos Rádió és Televízió
Testület 2004 . évi tevékenységéről szóló beszámolót .
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2 . Az Országgyűlés úiból felkéri az Országos Rádió és Televízió Testületet, hogy_
tegyen határozott lépéséket annak érdekében, hogy a Testület határozottabban lépjen fel a
média kiegyensúlyozott működésének megteremtése érdekében, és a kiskorúak, illetve a
családok védelmében. A Testület vizsgálja felül a Műsorszolgáltatási Alap pályázati
rendszerét, továbbá azon határozatait, melyek nincsenek összhangban a médiatörvénnyel ."

Indokolás : Lásd a H/15388/3. számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője : nem volt jelen

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya

Budapest, 2005 . április 6 .

Szászfalvi László s.k.,
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