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Módosító javaslat

Dr. Katona Béla
az Országgyűlés Elnöke részére
Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján „a Sláger és a Danubius rádiók frekvenciájára
kiírt ORTT pályázat elbírálása során felmerült egyes pártköt ődések és háttéralkuk
szerepét vizsgáló bizottság létrehozásáról” szóló H/11060. számú határozati javaslathoz a
következő

módosító javaslato t

terjesztem elő :

A határozati javaslat II . pontjának kiegészítését és számozásának megváltoztatásá t
javasolom:

II. A vizsgálat tárgya különösen a következő kérdések megválaszolása:

1. Mekkora haszna származott a Sláger és Danubius rádiók tulajdonosainak abból, hog y
műsorszolgáltató szerződésüket 2002-ben törvénysért ően hosszabbították meg?

2. Milyen kára származott az adófizetőknek abból, hogy a Sláger és Danubius rádió t
működtető cégek tizenkét év alatt fizették ki a hét évre fizetend ő műsorszolgáltatási díjat?

3. Milyen ellentételezés fejében engedte el az ORTT a meghosszabbított id őszakra járó
műsorszolgáltatási díjat?

4. Milyen diplomáciai visszhangja volt annak, hogy az adófizetők kárára, a verseny
kizárásával előnyben részesítették a Sláger és Danubius rádiókat a műsorszolgáltatási
szerződésük meghosszabításakor ?

[1.] 5. Kötöttek-e, ha igen, milyen tartalmú háttéralkut a pályázat elbírálása során az MSZP é s
a Fidesz illetve ORTT delegáltjai?

[2.] 6. Megállapítható-e a nyertes pályázók valódi tulajdonosi köre, ebb ő l vagy más tényb ő l
levonható-e következtetés azok pártkötődésére?



[3 .] 7. Hogyan fordulhatott elő , hogy nem került kizárásra, sőt, nyerhetett olyan pályázó ,
amely nem felelt meg a pályázati feltételeknek, illetve irreális üzleti tervet terjesztett elő?

[41 8 . Megtett-e mindent annak érdekében az ORTT Hivatala, illetve elnöke, hogy a Testüle t
tagjai a jogszabályoknak és a pályázati kiírásnak megfelelően tudják értékelni a pályázatokat?

[5 .] 9. Ha beigazolódnak a feltevések, akkor ki vagy kik a felelős/ek azért, hogy a pályázat
elbírálása során a pártpolitikai háttéralkuk gy őztek a verseny tisztasága felett ?

Indokolá s

Módosító javaslatomban a vizsgálat tárgyának kib ővítését indítványozom.

Budapest, 2009 . december 1 .

Dr. pássy Róbert
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
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