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Such Györgynél jobb elnökjelölt már nem is található?

Van olyan kurátortársunk, a BKV-s hűtlen kezelési ügyekkel hírbe hozott, csaknem
minden tisztségéről lemondott Hagyó Miklós vezetői pozíciójának meghosszabbítására
voksolna? Vajon miért nem ismert a civil kurátorok előtt, hogy a Magyar Rádióban is
feljelentés történt egy 100 milliós hűtlen kezelési ügyben? Ismert már, hogy van-e felelős?
Tényleg meg akarják hosszabbítani Such György egyébként is súlyosan aggályos vezetői
megbízását? Kik, miért tartózkodnak ettől, illetve kik és miért támogatják? Hagyót
lemondatták, Suchot hosszabbítanák? (Még egyik sem vádlott ugyan, de nyomozás –
remélhetőleg – mindkét előbb említett ügykörben folyik…)

Több alkalommal utaltam rá, hogy a Magyar Rádióból csak igen visszafogottan, és így is
többnyire csak név nélkül nyilatkozni merő munkatársaktól illetve érdekvédelmi
szervezetektől érkeznek hírek a diktatórikus légkörű, a lelki terror, a fenyegetés és a zsarolás
eszközeitől sem visszariadó intézményi vezetésről.
Ahogyan azonban egyre inkább felrémlett a Zrt. elnöki tisztségének a szokásos pályázati út
helyett az azt elkerülő mandátumhosszabbítással való betöltésének veszélye, mégis megindult
a panaszáradatot kiegészítő információk eljuttatása is. Sokan úgy gondolják, ha ez
megtörténik, „akkor már úgysem lesz semmi más reményünk” és inkább most kockáztatnak.

Mivel a kuratóriumi ülések sem időt, sem módot nem biztosítanak minden súlyos visszaélés
ismertetésére, most egyetlen ügyet ismertetek, amely azonban minden, akár csak korlátozottan
jogállamként működő országban is elegendő lenne ahhoz, hogy az eddigi előzmények után is
érthetetlen mandátumhosszabbító törekvések helyett a szokásos elnökválasztás következzen.

Volt egy vitatott beruházás, amelynek kapcsán egy 100 milliós kötbért nem hajtott be a
mandátuma alatt erre egyedül feljogosított Such György!
Nem elkerülhető, hogy a mandátumhosszabbító szavazás előtt erről az ügyről Such György
megfelelően dokumentáltan nyilatkozzon!

Kérem, hogy legkésőbb a 2010. március 25.-én tartandó kuratóriumi ülésre tervezett „Döntés
az elnöki megbízatás pályázat kiírása nélküli egyszeri meghosszabbításáról” című napirend
tárgyalásáig a kuratórium elnöksége szerezze be az alábbiakban bemutatott ügyek jelenlegi
állásáról elérhető összes érdemi és megbízható információt, és összefoglalóan írásban
ismertesse azokat a kuratórium tagjaival.

Kérem, hogy az összeállítás tartalmazza annak a megalapozott kifejtését, hogy a fentiek
esetleges majdani bizonyítottsága esetén milyen felelősség terhelné a Zrt. cégjegyzés szerinti
vezetőjét és (felügyelő bizottságát) abban az esetben, ha nem indított volna büntetőeljárást
különösen jelentős gazdasági bűncselekmény gyanújáról való tudomása ellenére, illetve ha
valamiért nem tett volna megfelelő intézkedést különösen nagy értékű kötbér behajtása
érdekében.

Kérem, hogy az Ellenőrző Testület is nyilatkozzon arról, milyen jogi vagy etikai felelőssége
van a kuratóriumnak tulajdonosi testületként abban a vonatkozásban, hogy a jelenlegi
cégvezetési időszak alatt felmerült, súlyos aggály szerint vélhetően megvalósult különösen
nagy (ötvenmillió és ötszázmillió forint közötti), illetve különösen jelentős (ötszázmillió
forintot meghaladó) kárt, vagyoni hátrányt okozó bűncselekményekkel kapcsolatban
feljelentést tesz-e a bűnüldöző hatóságok felé vagy nem.
http://cegvezetes.cegnet.hu/2003/4/hutlen-kezeles-vagy-esszeru-kockazatvallalas

http://cegvezetes.cegnet.hu/2003/4/hutlen-kezeles-vagy-esszeru-kockazatvallalas
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Kérem a feljelentést jegyző három rádiós szakszervezet képviselőjének és az Üzemi Tanács
volt elnökének, Tóth Csabának a meghívását az ülésre.

Kérem az MRKA idei legfontosabb, közérdeklődésre joggal és alapos okkal érdemes
ülésére a sajtónyilvánosság biztosítását, és természetesen a sajtó előzetes értesítését.

Kivágások egy 1 milliárd forintos vitatott beruházás kapcsán tett feljelentés szövegéből:

(…)

(…)

A kötbér érvényesítése növelhette volna a közpénzből fenntartott és működtetett Magyar
Rádió közszolgálati feladatköréhez képest mindig hiányos forrásait.

Vajon kinek az érdeke volt, hogy a követelést a Magyar Rádió Zrt. nem érvényesítette?
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A fentebb bemutatott – a beszállító céggel történt összefonódás (korrupció?) lehetőségét is
felvető – feljelentésre nem is lett volna szükség, ha Such György (mint a Magyar Rádió Zrt.
elnökeként a cégbíróságnál egy átmeneti felfüggesztés után máig jogilag vitatott körülmények
alapján bejegyzett személy) magától eljárt volna a százmilliós kötbér behajtása érdekében.

Tóth Csaba, a Magyar Rádió Zrt. Üzemi Tanácsának elnöke mindenesetre még időben írt
Such Györgynek:

Such György tömören válaszolt…

… a szükséges lépések azonban elmaradni látszottak, mert Tóth Csaba ismét írt:

… majd ismét a lényegről mélységesen hallgató (azaz azt elhallgató) választ kapott:
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Tóth Csaba azóta már nem elnöke az üzemi tanácsnak…

Némi előzmény:

„Pert indított Tóth Csaba, a Magyar Rádió üzemi tanácsának elnöke fegyelmi ügye miatt.
Tóth állítja, elnökként tartott sajtótájékoztatója után – amelyre az üzemi tanácstól kapott
felhatalmazást – mint munkavállalót marasztalták el.”
(http://www.magyarhirlap.hu/belfold/munkaugyi_per_such_dontese_miatt.html)

„A Magyar Rádió Üzemi Tanácsa ezúton fejezi ki szolidaritását Tóth Csaba ÜT elnök mellett
a Magyar Rádió által ellene hátrányos jogkövetkezmény kiszabására irányuló eljárás során
alkalmazott szigorú megrovás miatt.”
(http://munkahelyiterror.blog.hu/2009/10/26/a_magyar_radio_ugyanolyan_szarra_valt_mint_a_magyar_televizio)

Amit mások mellett Tóth Csaba is feszegetni merészelt, az a hazai menedzserek széles
körében is általános megrökönyödést okozott! Cikk címe a Menedzser Fórum oldaláról:
„Havi 9,4 millió forint: brutális szorzójú prémium jár a Magyar Rádió elnökének”
(www.mfor.hu/cikkek/A_legjobban_fizetett_cegvezerek_egyike_a_Magyar_Radio_elnoke___.html)

Úgy tűnik, a százmilliós kötbér érvényesítésének esélye azóta (a dokumentumokban említett
öt év elmúlta miatt) már végképp a semmibe veszett.

Talán a közeli vagy távolabbi jövőben eljut odáig az ügyészségi nyomozás, hogy
megállapítsa, minősült-e valami, és amennyiben igen, akkor mi hűtlen vagy hanyag
kezelésnek a Magyar Rádió Zrt. cégvezetői jogosítványaikat és intézkedéseiket is tekintve
több szempontból jogilag vitatott vezetői tevékenységében. Történt-e beszállító céggel
(cégekkel) összefonódás, korrupció, vagy más, hasonlóan közpénzt és közérdeket sértő
bűncselekmény az érvényesíteni érdemben meg sem kísérelt(?) százmilliós kötbér ügyében.

http://www.magyarhirlap.hu/belfold/munkaugyi_per_such_dontese_miatt.html
http://munkahelyiterror.blog.hu/2009/10/26/a_magyar_radio_ugyanolyan_szarra_valt_mint_a_magyar_televizio
http://www.mfor.hu/cikkek/A_legjobban_fizetett_cegvezerek_egyike_a_Magyar_Radio_elnoke___.html
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Megismétlem, nem elkerülhető, hogy a mandátumhosszabbító szavazás előtt a fentiekről
Such György megfelelően dokumentáltan nyilatkozzon!

Nem egész egy hónapja még arról írtak a médiapolitika mély bugyraiban jól értesült fórumok,
hogy az MSZP „Such György rádióelnök újbóli megbízatásának megfúrására készül,
megkönnyítve ezzel, hogy a leendő Fidesz-kormány összevonja a három közmédiumot, és
saját jelöltjét ültesse az egységes közszolgálat élére.”
(www.hirszerzo.hu/cikk.feltetel_nelkuli_megadas_borokai_gabor_mogott_az_mszp.141521.html)

A kuratórium elnöksége aztán március 16.-án furcsamód éppen az MSZP-SZDSZ-MDF
kétharmados többségével mandátumának meghosszabbítására tett javaslatot. Mire Such így
szólt: „nincs értelme, hogy valaki fideszes támogatás nélkül akarjon rádióelnök lenni”.
Az MTI-nek Such György úgy nyilatkozott, hogy a kuratórium elnökségétől 10 támogató
szavazatot kapott, a Fidesz és KDNP által delegált öt tag pedig nem vett részt a szavazásban.
Egyúttal viszont felhívta a figyelmet arra, hogy ezek a tagok sem voksoltak ellene.
Hozzátette, hogy elnöki mandátumának meghosszabbításáról a nagykuratóriumnak kell majd
döntenie, és ha a társadalmi kurátorok egy része ezen a voksoláson nem vesz részt, vagy
ellene szavaz, akkor értelemszerűen nem lesz meg a kétharmados többség.
Bővebben: http://www.emasa.hu/cikk.php?page=karrier&id=6593

Nem hihető, hogy a saját érdekkörében mindig jól tájékozott Such György éppen a róla szóló
szavazás szabályait ne ismerné, sokkal inkább vélhető, hogy jól felfogott érdekében vezeti
félre a társadalmi kurátorokat. Éppen akkor érné el biztosabban egyébként is súlyosan
aggályos elnöksége meghosszabbítását, ha azok a kurátorok nem vennének részt a
szavazáson, akiknek fenntartásaik vannak vele szemben. A kuratóriumi elnökség szavazási
szabályaival szemben, a teljes kuratórium szavazásakor nem az összes tag szavazatian belül,
hanem csak a résztvevők szavazatain belül kell elérnie a kétharmados támogatást.

A valóban társadalmi kurátoroknak a közszolgálat, a közpénzek védelmében, az átláthatóbb
intézményvezetés, a korrupcióellenes intézkedések, és a felügyelet megerősítésére
figyelemmel részt kell venniük a szavazáson.

Szavaznunk úgy érdemes, hogy ne kelljen arra számítanunk, hogy a Magyar Rádió Zrt.
tulajdonosi testületének tevékenységükért felelős tagjaiként esetleg majd a bűnüldöző
hatóságok kérdéseire is válaszolnunk kelljen, ha netalán szóba kerül, az ismert
információk birtokában miként járultunk hozzá egy vezetés folytonosságának
biztosításához.

Budapest, 2010. március 22.

Pós Péter
a Magyar Rádió Közalapítvány Kuratóriumának társadalmi kurátora,
az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége (ABOSZ) elnöke

http://www.hirszerzo.hu/cikk.feltetel_nelkuli_megadas_borokai_gabor_mogott_az_mszp.141521.html
http://www.emasa.hu/cikk.php?page=karrier&id=6593

