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Alkotmányügyi, igazságügyi
és ügyrendi bizottságána k

kiegészít ő ajánlás a

a Sláger és a Danubius rádiók frekvenciájára kiírt ORTT pályázat elbírálás a
során felmerült egyes pártkötődések és háttéralkuk szerepét vizsgáló bizottság

létrehozásáról szóló H/11060. számú országgyűlési határozati javaslat

vitájához

(Együtt kezelendő a H/11060/7. sz. ajánlással . )

Tisztelt Országgyű lés !

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (továbbiakban :

Alkotmányügyi bizottság) megvitatta 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. számon beterjesztett országgyű lési

határozati javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott H/11060/8. számú kapcsolódó módosító

javaslatot .

1 . Dr. Cser-Palkovics András képviselő – kapcsolódva a H/11060/5 . számú

módosító indítványhoz (a H/11060/7 . sz. ajánlás 2. pontja) – a határozati javaslat II. pontját
új 6 . ponttal javasolja kiegészíteni :

„II . A vizsgálat tárgya különösen a következő kérdések megválaszolása :

1 . Kötöttek-e, ha igen, milyen tartalmú háttéralkut a pályázat elbírálása során a z
MSZP és a Fidesz illetve ORTT delegáltjai ?
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2. Megállapítható-e a nyertes pályázók valódi tulajdonosi köre, ebből vagy más
tényből levonható-e következtetés azok pártkötődésére?

3. Hogyan fordulhatott el ő , hogy nem került kizárásra, ső t, nyerhetett olyan pályázó ,
amely nem felelt meg a pályázati feltételeknek, illetve irreális üzleti tervet terjesztett el ő?

4. Megtett-e mindent annak érdekében az ORTT Hivatala, illetve elnöke, hogy a
Testület tagjai a jogszabályoknak és a pályázati kiírásnak megfelel ően tudják értékelni a
pályázatokat ?

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

6. Determinálta-e és ha igen, úgy milyen mértékben a pályázati kiírás szövege a
benyújtott pályázatok értékelésekor, majd az eredményhirdetéskor várható értelmezés i
konfliktusokat? Kinek, kiknek a felelőssége állapítható meg a pályázati kiírás ilyen tartalm ú
megfogalmazásában?"

Indokolás : Lásd a H/11060/8 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . nem támogatj a

- az Előterjesztő képviselője nem volt jelen
- a Kormány képviselője nem volt jelen

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya

Budapest, 2009 . december 14 .

Dr. Csiha Judit s.k.
az Alkotmányügyi, igazságügy i

és ügyrendi bizottság elnöke
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