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Napirendi javaslat

1.  A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1665. szám)

(Általános vita)

2. a) A Magyar Távirati Iroda Zrt. éves jelentés 2009. szóló beszámoló (J/963. szám)

(Általános vita)

(Első helyen kijelölt bizottságként)

b) A Magyar Távirati Iroda Zrt. 2009. éves jelentés tevékenységéről szóló

beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/… szám)

(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról)

c) A Magyar Távirati Iroda Zrt. 2009. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről szóló

jelentés (J/316. szám)

(Általános vita)

(Első helyen kijelölt bizottságként)

3.  Egyebek



- 4 -
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Elnököl:L. Simon László (Fidesz), a bizottság elnöke

Pálffy István (KDNP), a bizottság alelnöke
Karácsony Gergely (LMP), a bizottság alelnöke
Gulyás Dénes (Fidesz)
Dr. Gyimesi Endre (Fidesz)
Menczer Erzsébet (Fidesz)
Németh Zoltán (Fidesz)
Dr. Puskás Imre (Fidesz)
Szabó Csaba (Fidesz)
Karvalics Ottó (KDNP)
Mandur László (MSZP)
Dr. Vitányi Iván (MSZP)
Novák Előd (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Gulyás Dénes (Fidesz) megérkezéséig Pálffy Istvánnak (KDNP)
Gyutai Csaba (Fidesz) dr. Gyimesi Endrének (Fidesz)
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Lukács László (Fidesz) Karvalics Ottónak (KDNP)
Németh Zoltán (Fidesz) megérkezéséig Menczer Erzsébetnek (Fidesz)
Szabó Csaba (Fidesz) távozása után L. Simon Lászlónak (Fidesz)
Dr. Hiller István (MSZP) Mandur Lászlónak (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Koleszár Katalin osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Víg Gyula kiemelt szakértő (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Vincze Mátyás elnök (Magyar Távirati Iroda Zrt.)
Vas Éva gazdasági alelnök (Magyar Távirati Iroda Zrt.)
Dr. Podonyi László igazgatóhelyettes (Állami Számvevőszék)
Kálnoki-Gyöngyössy Márton helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás
Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 9 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt
kívánok! Mindenkit tisztelettel köszöntök a Kulturális és sajtóbizottság 2010. november 17-i
ülésén! Köszöntöm képviselőtársaimat, megjelent vendégeinket, a szakmai szervezetek
képviselőit és a hivatal munkatársait!

Az előzetesen kiküldött napirendi sorhoz képest változtatást javaslok, a 2. b) pontot
javaslom törölni, minthogy a megváltozott hírügynökségi törvény értelmében a Magyar
Távirati Iroda Zrt. éves jelentését ugyan itt megtárgyaljuk, de a tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról határozati javaslatot nem kell terjesztenünk a plenáris ülés elé; jelen
pillanatban ez a jogi álláspont. Abba a furcsa helyzetbe kerülünk tehát, hogy ugyan meg
fogjuk tárgyalni az éves jelentést, de döntést nem hozunk róla, illetve határozati javaslatot
nem fogalmazunk meg ezzel kapcsolatban. A 2. napirendi pont b) alpontját törölnénk, és
maradna az a) és a c).

Megkérdezem képviselőtársaimat, van-e valakinek ehhez valami hozzáfűznivalója.
(Nincs jelentkező.) Akkor kérem, hogy szavazzunk! Aki a módosítással együtt elfogadja az
előzetesen kiküldött napirendi sort, az kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.)

Láthatólag mindenki megszavazta; egyhangú. Köszönöm szépen.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1665. szám)

Az 1. napirendi pont a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat T/1665. számon, általános vita.

Tisztelettel köszöntöm a kormány képviselőit: Kálnoki-Gyöngyössy Márton helyettes
államtitkár urat, Koleszár Katalin osztályvezető asszonyt és végül a szakértő urat!
Remélhetőleg mindenkit köszöntöttem, és a titulusokat is jól mondtam; osztályvezető
asszonyt legutóbb egy kicsit megemeltem, de még mindig jobb, mintha fordítva történt volna.
(Pálffy István: Ő emelt volna meg téged? – Derültség.) Az is érdekes lett volna.

Tisztelt Képviselőtársaim! Megnyitom a vitát. Megkérdezem, hogy a kormány
részéről kívánnak-e valamit hozzáfűzni az előttünk fekvő törvényjavaslathoz. (Jelzésre:)
Parancsoljon!

Víg Gyula szóbeli kiegészítése

VÍG GYULA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Engedjék meg, hogy néhány szót elmondjak bevezetésként. Víg Gyula vagyok, a
Nemzetgazdasági Minisztérium államháztartási szabályozási főosztályán dolgozom. A mi
főosztályunk volt az összefogója ennek a törvényjavaslatnak az előkészítés során.

A 2011. évi költségvetési törvényjavaslat az Alkotmány előírásainak megfelelően egy
úgynevezett tiszta költségvetés, azaz nem tartalmaz kapcsolódó törvénymódosítási
javaslatokat. Az államháztartásról szóló törvény 36. §-a írja elő a kormánynak, hogy a
költségvetési törvényjavaslat mellett elő kell terjesztenie azokat a törvényjavaslatokat is,
amelyek a költségvetési javaslatban szereplő számok, előirányzatok megalapozásához, illetve
a költségvetési törvény végrehajtásához szükségesek. A most tárgyalt javaslat ennek az
előírásnak megfelelően készült el. A javaslat 49 kapcsolódó törvénymódosítási javaslatot
tartalmaz, amelyek kimutatható kapcsolatban állnak a 2011. évi költségvetés előirányzataival,
összefüggnek a 2011. évi költségvetési törvény végrehajtásával, illetve nem kapcsolódnak
más, az Országgyűlés őszi ülésszakán tárgyalásra kerülő törvényjavaslathoz.
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Csak összefoglalóan hadd említsek néhány tárgykört: tartalmaz a helyi
önkormányzatokkal összefüggő törvényjavaslatot, az adózással, illetékekkel, díjakkal
kapcsolatos módosítási javaslatokat, a foglalkoztatási közfeladatokkal kapcsolatban, a
szociális jellegű közfeladatokkal kapcsolatban, az oktatással, szakképzéssel összefüggően, a
közigazgatási hivatali integrációval összefüggően jellemzően technikai módosítási
javaslatokat, és egy terjedelmesebb részben az államháztartásról szóló törvény módosítását
tartalmazza.

A kulturális közfeladatokkal összefüggően három törvényjavaslatot tartalmaz: ez a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
törvénynek egy apróbb módosítása, amelyet a költségvetési törvényjavaslat végrehajtása
indokol. A kulturális örökség védelméről szóló törvény módosítása egy technikai módosítás.
A tartalma az, hogy a megyei kormányhivatalok létrejöttével a Kulturális Örökségvédelmi
Hatóság országos feladatkörét kell pontosítani, hiszen a területi szervek, kormányhivatalok
integrált szakigazgatási részeként fognak működni, és ezért egy technikai pontosítást
tartalmaz, valamint az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási
szabályairól szóló törvény tartalmaz egy pontosítást szintén a költségvetési törvényjavaslat
végrehajtásához kapcsolódóan.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Államtitkár úr, parancsoljon!

Kálnoki-Gyöngyössy Márton szóbeli kiegészítése

KÁLNOKI-GYÖNGYÖSSY MÁRTON helyettes államtitkár: Köszönöm szépen.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Szeretném megerősíteni, illetve felhívni a bizottság
figyelmét, hogy az ágazati törvényeknek csak technikai módosítására kerül sor, részben a
költségvetéssel összefüggésben. Mindhárom ágazati törvény esetében határozott szándékunk
az, hogy átfogó módosítást készítsünk elő; ez vonatkozik az előadó-művészeti törvényre, a
kulturális örökség védelméről szóló törvényre, illetve az 1997. évi CXL. törvényre, a
közgyűjteményi, könyvtári, múzeumi, közművelődési törvényre. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további megjegyzés a kormány részéről? (Nincs
jelzés.)

Tudom, hogy alelnök úr már rögtön kérdezni fog ezzel kapcsolatban, amit az
államtitkár úr mondott, hogy mennyiben technikai jellegű a módosítás. (Karácsony
Gergelyhez:) Ugye, kérdezel most? (Jelzésre:) Parancsoljon, alelnök úr!

KARÁCSONY GERGELY (LMP): Köszönöm a szót. Azt szeretném kérdezni az igen
tisztelt vendégeinktől, a kormány képviselőitől, hogy az előadó-művészeti törvény módosítása
valóban egy technikai módosításnak tekinthető-e, tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos
törvény, az előadó-művészeti törvény szerint a VI. kategóriába sorolt szervezeteknek egy fix
normatív támogatást nyújtott, a teljes büdzsé 10 százalékát. Ez a 10 százalék valóban hiányzik
ebből a költségvetésből, és ennek megfelelően a törvénymódosítás tulajdonképpen eltörli ezt a
10 százalékos normatív támogatást. Ha jól számolom, ez minimum 1 milliárd forint, de
inkább talán 2 milliárd forint, és egy nagyon komoly kultúrpolitikai dimenziót nyit meg.
Ebben a kategóriában nagyon különböző szervezetek vannak, olyan szervezetek, amelyeknek
nincsen egyébként más normatív finanszírozási lehetőségük. A törvény nagyon lakonikusan
úgy fogalmaz, hogy pályázhatnak, ugyanakkor én nem látom a költségvetésben azokat a
helyeket, ahol pályázni lehetne olyan típusú forrásokra, amik az új költségvetésben nincsenek
benne.
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Korábban már volt egy kis sajtópolémia azzal kapcsolatosan, hogy főleg az elég nagy
médiareprezentációval bíró független színházak, de egyébként más szervezetek is, akik
kevésbé jutottak hozzá a sajtó felületeihez, már korábban nehezményezték azt, hogy a zárolás
során még az idei év során bizonyos pénzektől elestek ezek a társulatok, most azonban úgy
tűnik, hogy ez egy szőnyegbombázás a VI. kategóriába sorolt művészeti tevékenységekkel
kapcsolatosan. A kérdésem az, hogy mi a tárca szándéka ezzel a módosítással, illetve, hogy
milyen pályázati források azok, amelyekre hivatkozik a törvény új szövege.

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Mielőtt államtitkár úrnak megadom a szót,
hogy esetlegesen képviselőtársaim is tudják követni, ha nem nézték meg ilyen részletességgel:
ez a 69. oldal 43. §-a. Ez az, ami arról szól, amit alelnök úr említett, itt is a (2) bekezdés: „Az
előadó-művészetben jelentkező újító törekvések támogatása és a magánszféra
versenyképességének erősítése érdekében a VI. kategóriába sorolt színházak pályázati úton
támogatásban részesülhetnek.”. Ha hátralapozunk a 109. oldalra - bocsánat, az előadó-
művészeti törvény 43. §-a -, akkor még azt láthatjuk, hogy „A törvény javasolt módosítása a
VI. kategóriába sorolt színházak és a kiemelt művészeti célokra pályázati úton fordítható
támogatások összegét a mindenkori költségvetési lehetőségek figyelembevételével állapítják
meg.”. Gondolom, hogy így akkor egyértelmű az alelnök úr kérdése. Köszönöm szépen.

Államtitkár úr, parancsoljon!

KÁLNOKI-GYÖNGYÖSSY MÁRTON helyettes államtitkár: Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Az előadó-művészeti törvény egyik legneuralgikusabb pontja éppenséggel
pontosan ez a VI. kategória, amibe sokféle szervezet sorolódott, és ebből rengeteg vita is
származott. Én annyit tudok most mondani, hogy elkészült a törvénymódosítás átfogó
szövege, és reményeink szerint rövidesen elindul a közigazgatási egyeztetés útján. Abban
bízom, hogy ez minden olyan felvetődött kérdésre választ fog adni, amire most még talán nem
feltétlenül tudunk jó választ adni. Itt azért van szükség erre a törvénymódosításra, hogy január
1-jével hatályba tudjon lépni az új költségvetés. Abban bízunk, hogy mielőbb, talán még az
idén a parlament tárgyalni fogja az előadó-művészeti törvény átfogó módosítását, ennek
hatálybalépése azonban sok mindentől függ, hiszen támogatásokat is érint, és lehet, hogy
európai bizottsági eljárásra is szükség lesz. Ennek tisztázása most van folyamatban.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Ha már itt tartunk, akkor hadd kérdezzem
meg, hogy a jogalkotási tervben szerepelt az idei év második felére, tehát a mostani
ülésszakunkra az előadó-művészeti törvény módosításai tervezetének a tárgyalása. Ha jól
értem, akkor még lehet, hogy ez idén valóban elénk is kerül? (Kálnoki-Gyöngyössy Márton:
Erre van esély.) Köszönöm.

Tisztelt Képviselőtársaim! Van-e más kérdés, hozzászólás az előttünk fekvő
törvénytervezethez? (Jelzésre:)

Alelnök úr, parancsoljon!

KARÁCSONY GERGELY (LMP): Köszönöm a szót. Hadd ismételjem meg a
kérdésem másik felét. Hogy az előadó-művészeti törvény javításra szorul, ebben nincs vita
közöttünk, hogy a VI. kategória ebben a formájában nem jól működik, ez sem egy vitakérdés;
az én kérdésem konkrétan az - ezt hadd ismételjem meg újra -, hogy hogyan látja államtitkár
úr, milyen pályázati pénzek azok, amelyekre utal ez a szöveg. Ezeket általánosságban kell
értenünk, tehát magyarul a Nemzeti Kulturális Alap, vagy van valami konkrét, az előadó-
művészeti törvényhez kötődő pályázati forrás? Én nem látok ilyet jelenleg, pedig ez egy több
mint 10 milliárd forintos büdzsé, tehát azt gondolom, hogy a VI. kategóriában jelenlévő
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szervezetek joggal számíthatnának ennek a büdzsének egy bizonyos részére, még ha nem is a
10 százalékára. Lát-e ilyen pályázati lehetőséget konkrétan?

KÁLNOKI-GYÖNGYÖSSY MÁRTON helyettes államtitkár: Az én emlékezetem
szerint - de az NGM meg tudja majd erősíteni -, a költségvetésben van egy több mint
1 milliárd forintos sor, ami ugyan kevesebb mint a tavalyi évi, de pontosan az előadó-
művészeti törvényből eredő feladatok támogatására szolgáló sorról van szó. Azt gondolom,
hogy eddig is alapvetően egyébként pályázati rendszerről beszélhettünk, még ha kőbe is volt
vésve ez a százalékos adat - ez a zárolásnál ki is derült eléggé élesen -, de egyelőre nincs
szándékunk, hogy ezt a pályázati rendszert felborítsuk, tehát a pályázat mellett foglalnék
állást most a NEFMI nevében. Természetesen az előadó-művészeti törvény módosításakor
ezek az elvek megváltozhatnak a beérkezett javaslatok figyelembevételével. (Karácsony
Gergely: Köszönöm.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy én is kérdezzek,
ha már itt vannak a Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársai. Már legutóbb is, amikor a
költségvetési törvény tervezetét tárgyaltuk, megfogalmazódott bizottsági többségi
véleményként az, hogy rendezni kell a normatíva kérdését, és ezzel kapcsolatban mi már
szűkebb körben államtitkár úrral, illetve a minisztérium vezetőivel is beszéltünk.

A salátatörvény 2. oldalán olvashatjuk a (4) bekezdés c) pontjában, hogy „a
lakosságszámhoz kapcsolódó normatív hozzájárulások közül a települési önkormányzatok
üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladataihoz nyújtott normatív állami
hozzájárulások”. Innen jutott eszembe, hogy a fővárosi és a kerületi önkormányzatot ezek
megilletik, hogy számíthatunk-e arra, van-e ilyen szándék a minisztérium vezetése részéről,
hogy a következő évben segítik a kulturális kormányzatnak azt a törekvését, hogy újra legyen
önálló kulturális normatíva Magyarországon, amelyet gyalázatos módon az elmúlt ciklus
végén összevontak a sport-, igazgatási és más normatívákkal.

KOLESZÁR KATALIN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nincs információm ilyen
típusú döntésről se pro, se kontra.

ELNÖK: Akkor kérjük, hogy majd segítsék a kulturális minisztérium ilyen irányú
törekvését. Köszönöm.

Döntés általános vitára való alkalmasságról

Tisztelt Képviselőtársaim! Van-e még kérdés, hozzászólás a törvénytervezethez?
(Nincs jelentkező.) Akkor szavazunk!

Aki a T/1665. számú törvényjavaslatot, a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról általános vitára alkalmasnak tartja,
az kérem, kézfeltartással szíveskedjék jelezni! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Szavazás.)
Köszönöm.

Megállapítom, hogy 12 igen és 4 nem szavazattal a T/1665. számú törvényjavaslatot a
Kulturális és sajtóbizottság általános vitára alkalmasnak tartja.

Tisztelt Képviselőtársaim! Elrendelek öt perc szünetet, mert az MTI vezetése fél 10-re
ígérte magát. Úgy gondolom, hogy várjuk meg őket a következő napirendi pont tárgyalásával,
úgyhogy öt perc szünet következik; amennyiben szükséges, ez pár perccel még bővülhet.
Köszönöm szépen a kormány tisztségviselőinek, hogy megtiszteltek bennünket a
jelenlétükkel.

(Szünet: 9.24-9.34)
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ELNÖK: Tisztelt Kollégák! Kérem, hogy akik a folyosón vannak, jöjjenek be, hogy
folytassuk az ülést!

A Magyar Távirati Iroda Zrt. éves jelentés 2009. szóló beszámoló (J/963. szám)

A Magyar Távirati Iroda Zrt. 2009. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről szóló
jelentés (J/316. szám)

Tisztelt Képviselőtársaim! A szünet után folytatjuk az ülésünket. Tisztelettel
köszöntöm körünkben Vincze Mátyást, a Magyar Távirati Iroda elnökét! Elnök urat
tájékoztatom arról, hogy a napirendi soron változtattunk: a hivatal jogászainak értelmezése
szerint a megváltozott hírügynökségi törvény értelmében a Kulturális és sajtóbizottság nem
kezdeményezhet a Magyar Távirati Iroda Zrt. éves jelentésével kapcsolatosan a beszámoló
elfogadásáról határozati javaslatot a plenáris ülés felé, ezért abba a furcsa helyzetbe kerülünk,
hogy ugyan megtárgyaljuk a Magyar Távirati Iroda Zrt. 2009. évi jelentését, de erről döntést a
parlament már nem fog hozni, így a b) pontot kivettük a napirendi sorból, tehát marad az éves
jelentés megtárgyalása, valamint a 2009. évi gazdálkodás ellenőrzéséről szóló jelentés
megtárgyalása. Javaslom, hogy a kettőt egyben tárgyaljuk, és ha bármelyikhez van kérdés,
vélemény, javaslat, akkor ezt tegyük meg. Éppen ezért szeretettel köszöntöm körünkben dr.
Podonyi Lászlót, a Számvevőszék… - igazgatóhelyettes, ugye? (Dr. Podonyi László: Igen.)
Ne haragudjon, igazgatóhelyettes úr, csak néha bizonytalan vagyok a pontos rangok
megjelölésében. Javaslom, hogy együtt tárgyaljuk a beszámolót és a gazdálkodásról szóló
jelentést is.

Tisztelettel kérdezem elnök urat, hogy az elmúlt év gazdálkodásáról, illetve
tevékenységéről kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni.

Vincze Mátyás szóbeli kiegészítése

VINCZE MÁTYÁS elnök (Magyar Távirati Iroda Zrt.): Igen, köszönöm a lehetőséget.
Az elmúlt nyolc évben eddig minden évben éltem a lehetőséggel, hogy szóbeli kiegészítést
adok, tehát most is élnék vele.

ELNÖK: Parancsoljon, elnök úr!

VINCZE MÁTYÁS elnök (Magyar Távirati Iroda Zrt.): Köszönöm szépen.
Tisztelt Kulturális és Sajtóbizottság! Tisztelt Képviselő Hölgyek, Urak! Tisztelt

Meghívottak! A 2009. év második ötéves elnöki megbízatásom második esztendeje volt, és a
legfrissebb fejlemények fényében az öt évet én nem fejezhetem be, így 2009 az utolsó teljes
év, amit a Nemzeti Hírügynökség élén töltöttem, tehát erről szól a beszámoló.

Az MTI gazdasági egyensúlyának megtartása érdekében a 2009-es év legfontosabb
gazdasági feladata egy jelentős, 10 százalékos létszámcsökkentés végrehajtása volt, és a végül
37 főre kiterjedő létszámleépítést a cég munkabékéjét megőrizve, rendezett körülmények
között végrehajtottuk. A leépítéssel kapcsolatban összesen egyetlen munkaügyi perünk van
folyamatban, ezt jó eséllyel meg fogjuk nyerni. A szakmai területen a közt jobban szolgáló és
kiszolgáló MTI megteremtésére irányuló teljesítmények közül kiemelnénk az önkormányzati
sajtószolgálatot, az ÖS-t, annak létrehozását, illetve az MTI archívumai egy részének
internetes nyilvánossá tételét, és ehhez kapcsolódóan a teljes internetes megjelenésünk
megújítását. A tavalyi tapasztalatok még a korábbi szervezeti és személyi változások
helyességét is igazolták. A hírszerkesztési központ, vagy ahogy mi hívjuk, a news room
létrehozása és ennek nyomán a felelősségi és döntéshozatali rendszer átalakítása, a
centralizáció meghozta az eredményeit. Ugyancsak eredménynek könyvelem el, hogy a múlt
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év elejére kiépült az MTI országos megyei másodtudósítói hálózata, ami annyit jelent, hogy
minden megyében nem egy, hanem két tudósítója van az MTI-nek. A hálózatbővítéshez fűzött
várakozások beváltak: a műfaji kínálat szélesedett, a hírek száma nőtt. Egy év alatt, 2008-ról
2009-re 29 százalékos növekedést mutatott, 12,5 ezerről 16 ezerre nőtt az egy év alatt kiadott
vidéki hírek száma.

Amint említettem, az archívumok egy részének nyilvánossá tétele fontos és tudatos
nyitás volt a nagyközönség felé, így a honlapunkon elérhetővé váltak 1938-2006 közötti
fotók. Ebből most körülbelül 70 ezer van kint, ami ingyenesen elérhető, illetve több
periódusból elérhetők az MTI hírei is, így a két világháború közötti időszakról, a világháborút
követő koalíciós időkből vagy a rendszerváltást napról napra nyomon követő „rendszerváltás”
aloldal hírei és fotói; egyébként a leglátogatottabb nyilvános archívumaink. A cél az volt,
hogy a nagyközönség számára is tegyük láthatóvá, elérhetővé és felhasználhatóvá az elmúlt
időkben végzett munkánkat, azt a munkát, amelynek eredményeivel korábban csak az
előfizetőink ismerkedhettek meg. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a köz pénzéből finanszírozott
projektünk a köz javára vált. A fotóarchívum, amelyhez személyesen is - ha szabad ezt a
kifejezést használni -, vonzódom, mert a fotó nagy szenvedélyem. Több külső forrásból
szereztünk rá projektpénzt: a Nemzeti Kulturális Alapból, norvég alapból támogatott
projektek az MTI digitálisfotó-állományának bővítését segítették, segítik, és lehetővé tetszik a
fotóarchívum kincseinek folyamatosan a nyilvánosság elé történő tárását részben a Kor-képek
könyvsorozat, részben a Film-Színház-Muzsika című képes albumok megjelentetése, továbbá
a fotókiállítások rendezése révén. Említettem az internetes megjelenésünk megújítását. Ezt
nemcsak mi értékeltük jónak, de jó volt a közönségfogadtatás, szakmai díjakkal is elismertek
bennünket. Legutóbb, épp a napokban kaptunk a Tartalomipari Szövetségtől egy kiváló
magyar webes tartalom díjat a közérdekű információszolgáltatás kategóriában.

Szakmai munkánk egészének külső megítélése 2009-ben is alapvetően pozitív,
felügyelőtestületeinkkel, a Tulajdonosi Tanácsadó Testülettel és a felügyelőbizottsággal jól
együtt tudtunk működni, a parlamenti pártokkal és frakciókkal változatlanul korrekt volt
2009-ben is a kapcsolatunk. Az ORTT Panaszbizottságához mindössze három alkalommal
fordultak az MTI hírkiadási tevékenységét kifogásolva, a Panaszbizottság mindhárom esetben
elutasította a panaszt. Bírósági ítélet tavaly sem volt az MTI ellen sajtó-helyreigazítási
ügyben.

Itt térnék ki röviden az Állami Számvevőszék tavalyi évünkről szóló jelentésére,
amelyben az Állami Számvevőszék többek között kifogásolta, hogy a közbeszerzési törvény
egyes rendelkezéseinek érvényesítésével elmaradásban voltunk, illetve elmaradtak
intézkedések a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban. E szóvá tett
hiányosságokat azóta pótoltuk; így vagyunk egy sor más ÁSZ-javaslattal is. Az ÁSZ-jelentés
kézhezvétele után mindig készül egy elnöki utasítás, amely pontokba szedve összefoglalja a
feladatokat, hogy mit kell az ÁSZ-jelentés alapján a szervezetnek végrehajtani, és ahogy a
lehetőségeink engedik, megvalósítjuk a javaslatokat, köszönöm tehát az ÁSZ-jelentés
észrevételeit és javaslatait. A szakmai munka után röviden szólnék a tavalyi év főbb
gazdálkodási számairól, amely szerepel az éves jelentésünkben, de néhány dolgot azért
szóban is kiemelnék. Az egyik az, hogy az összes költség és a ráfordítás a tervet 8 százalékkal
haladta meg, a 2008-as tényadathoz képest 11,2 százalékos volt a tavalyi növekmény. E
növekményben egyébként szerepel egy nem tervezett ráfordítás is, a csoportos
létszámleépítésre ugyanis többet költöttünk a tervezettnél, mert ezt lehetővé tette, hogy egy
egyszeri állami céltámogatást is kaptunk a csoportos leépítéshez.

A tavalyra tervezett értékesítési vagy másképpen piaci árbevétel 1 milliárd 733 millió
forint volt, ez 74 millió forinttal több mint terveztük, de a 2008. évi tényadathoz képest
abszolút számban egy 84 millió forintos visszaesés. Ez azt mutatja, hogy a gazdasági válság
elérte az MTI-t, a visszaesés sajnos nem hagyta érintetlenül a piacainkat: a médiavevőink és a
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médián kívüli nagy vevőköreink, így az üzleti szféra területén, a kormányzati és a nonprofit
területen visszaesést voltunk kénytelenek elkönyvelni a piaci erőfeszítéseink ellenére is. Az
évek óta tartó hírmédia-ágazati válság ezt csak tovább súlyosbította, és mélyítette az általános
gazdasági válság, ami a mi térfelünkön elsősorban abban jelentkezett, hogy az éltető

reklámbevételek szinte minden szegmensben csökkentek, és így minden vevőnk, akik részben
a reklámbevételekből élnek, kényszertakarékossági intézkedéseket hoztak, és részben
lemondták a Magyar Távirati Iroda szolgáltatásait, vagy részben tönkrementek, és így nem
maradtak előfizetők. A televízióktól származó MTI-bevétel - nem mennék bele a részletekbe -
 ötödével csökkent; a TV2 a szolgáltatásszűkítését arra használta fel, hogy árengedményt
csikarjon ki, a Magyar Televízió is kiharcolt egy díjcsökkentést. Ahol eredményről tudok
beszámolni, az az internetes előfizetők piaca: annak ellenére, hogy ott is érzékelhető volt a
válság, ott azért 12 százalékkal tudtuk növelni tavaly a bevételeinket. (Németh Zoltán és
Gulyás Dénes az ülésterembe érkeznek.)

Összességében a bevételeink 40 százaléka származott a piacról, ami nem kevés,
mintegy 1 milliárd 750 millió forint, és 60 százaléka jött a költségvetésből, ami durván
2,6 milliárd forint volt a tavalyi évben. Az üzleti terv - az összes bevétel, tehát a piaci bevétel
és a költségvetési támogatás - együttesen annak 3,4 százalékos emelkedésével számolt, végül
az összbevétel a tervezettet ennél jobban, 14 százalékkal meghaladta. Ennek fő oka két
rendkívüli, nem tervezett bevétel volt: az egyiket már említettem, hogy kaptunk egy egyszeri
költségvetési támogatást a létszámleépítésre, a másik pedig, hogy az előző évek
áfaarányosításainak adóhivatali visszautalásából nem lehetett levonni az áfát, és aztán egy
EU-határozat alapján mégiscsak lehetővé tették, tehát ezt visszautalta az adóhivatal a
kamatokkal együtt, ez 429 millió forint volt, és ezzel szemben nem is állt kiadás. (Szabó
Csaba távozik az ülésteremből.) Mindent összevéve tavaly az ötödik nyereséges évet zárta
egymás után az MTI, ebből a jelentős, a mérleg szerinti eredmény 439 millió forint plusz.
Ebből egyszeri rendkívüli tétel az említett 429 millió, ennek levonása után is még fennmarad
10 millió forint nyereség: ez tekinthető, mondjuk úgy, az MTI reális tavalyi eredményének,
ami egyébként 2,5-szerese a tervezett 4 millió forintnak. (Közbeszólás a Jobbik oldaláról.)
Nem terveztük túl optimistán a nyereséget, de évek óta nulla körüli szaldóval zárunk,
pontosabban szólva nulla fölött, ahogy említettem, már ötödik éve nyereséggel.

Az MTI jogi környezetében 2009 nem hozott változást, a Tulajdonosi Tanácsadó
Testület által a Kulturális és sajtóbizottság elé még 2008-ban eljuttatott
hírügynökségitörvény-módosítási javaslatok nem kerültek tavaly megtárgyalásra, nem
kerültek a parlament elé, és ugyancsak elakadt az államigazgatásban valahol a
Pénzügyminisztérium és az Országgyűlés között az a kezdeményezés, amely azt célozta
volna, hogy legyen egy új, transzparens, EU-konform-alapokra épített MTI-finanszírozás,
amely egy közszolgálati szerződés, az úgynevezett Deloitte-modell alapján jött volna létre,
ahogy ezt az ÁSZ évek óta szorgalmazza. Átugrok már 2010-re: ez a jogi változás
valószínűsíthetően idén sem történik meg, mert noha az idei év a teljes magyar
közmédiarendszer újraszabályozásának esztendeje lett, ez a változás vagy változtatás, úgy
tűnik, nem tartozik a prioritások közé.

Befejezésül, annak okán, hogy közel nyolc évet eltöltöttem az MTI élén, és elnökként
most itt utoljára számolok be az MTI előző évi munkájáról, hadd vonjak egy rövid, talán
szubjektív mérleget. Most, 2010 őszén a jövőre 130. életévében lévő Magyar Távirati Iroda
stabilan áll a lábán, viszonyai konszolidáltak, évek óta helyreállt a gazdálkodás egyensúlya,
több százmillió forinttal rendelkezünk; kézzel foghatóak a termékfejlesztés eredményei,
sikerült javítani a hírkiadás színvonalát és kiegyensúlyozottságát, korrektül működnek az
írásban is rögzített szabályokon nyugvó hibajavító mechanizmusok. Egy hírügynökség
tömegtermelésben van - naponta ötszáz hír -, nyilvánvaló, hogy vannak hibák, félreértések,
amelyeket úgy lehet rendbe tenni mindenki teljes megelégedésére, ha világos, egyértelmű,
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transzparens szabályai vannak a hibajavításnak; szerintem ez megvan az MTI-nél, és
közmegelégedésre működik az OS-, OTS-rendszer is. Az intézményt meglátásom szerint egy
felkészült, jó csapatszellemű vezetés irányítja, belső viszonyai kiegyensúlyozottak, a
vevőközpontúság stratégiai fordulatának végrehajtása nyomán pozitívan fejlődtek a
vevőkapcsolatok, és erősödött az MTI megbízhatóságáról kialakult kép. Ezt nem volt könnyű
felépíteni, de annál könnyebb lerombolni. A hírek ingyenessé tétele például, amely
pletykaszinten már megjelent a sajtóban, és rontja az MTI üzleti lehetőségeit, egy pillanat
alatt felboríthatja az MTI nehezen kiküzdött pénzügyi egyensúlyát.

Arra kérem ezért a Kulturális és sajtóbizottságot, hogy figyeljen oda, hogy ez a
tradicionális és közismert magyar intézmény, amely - épp egy legújabb felmérés van - a hazai
vállalati brandek ismertségi sorában a Magyar Brands felmérése szerint 2010-ben – ez egy
idei felmérés – a Rába után a második legismertebb magyar üzleti brand a Magyar Távirati
Iroda. Arra kérem tehát a Kulturális és sajtóbizottságot, hogy figyeljen oda, hogy ne veszítse
el a jelentőségét az MTI a magyar médiavilágban, megmaradjon a magyar hírvilág
fundamentuma, és figyeljen oda, hogy az MTI ne silányuljon kormányszócsővé, ezt ugyanis
csak az MTI ellenségei kívánhatják. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.

ELNÖK: Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm szépen a kiegészítését. Ígéretet teszek arra,
hogy amíg én vagyok a bizottság elnöke, addig figyelni fogunk ezekre a kérdésekre; valóban
fontosnak tartom én is, hogy a Magyar Távirati Iroda a jövőben is megőrizze azt a stratégiai
pozícióját, amit eddig betöltött.

Időközben megérkezett körünkbe Vas Éva, a Távirati Iroda gazdasági alelnöke -
 tisztelettel köszöntöm - és Belénessy Csaba stratégiai alelnök úr, őt is tisztelettel köszöntöm.
Remélem, hogy nem hagyok ki senkit sem; ha igen, akkor elnézést kérek. Megkérdezem,
hogy a gazdasági alelnök asszony esetleg kívánja-e kiegészíteni gazdasági tárgyú kérdésekkel,
amit elnök úr elmondott.

VAS ÉVA gazdasági alelnök (Magyar Távirati Iroda Zrt.): Köszönöm szépen, mindent
elmondott elnök úr.

ELNÖK: Akkor tisztelettel kérem igazgatóhelyettes urat, hogy a Számvevőszék
részéről szíveskedjék megfogalmazni, összefoglalni a véleményüket. Köszönöm.

Dr. Podonyi László szóbeli kiegészítése

DR. PODONYI LÁSZLÓ igazgatóhelyettes (Állami Számvevőszék): Tisztelt Elnök
Úr! Tisztelt Bizottság! Az Állami Számvevőszék a nemzeti hírügynökségről szóló törvény
értelmében tizenkettedik alkalommal végezte az MTI Zrt., mint az egyetlen, parlament
tulajdonában lévő társaság gazdálkodásának ellenőrzését, ezért is volt szükség arra, hogy az
Állami Számvevőszék évente végezze a vizsgálatát. Úgy gondolom, hogy ennek az is lehetett
az eredménye, hogy a média- és hírügynökségi társaságokat egybevéve elmondhatjuk, hogy a
Magyar Távirati Iroda talán az az egyetlen társaság, amely az állami vagyont nemcsak
megőrizte, hanem gyarapította is.

Részleteibe nem szeretnék belemenni, inkább egy-két fontosabb dologra szeretném
felhívni a figyelmet, hiszen a jelentésünket benyújtottuk a tisztelt parlament részére. A
társaság 2009-ben is megőrizte pénzügyi egyensúlyát, nyereséges volt, itt viszont meg kell
említenem, hogy az az évek óta folyó trend, ami a vizsgálatunk idején az elején az állami
támogatás mértékét még fele alattiban, tehát 40 százalékban tartotta szükségesnek, és
60 százalék saját bevétel volt, itt a különböző piaci változások miatt 2009-re fokozatosan
megfordult, mint ezt korábban is tárgyaltuk, tehát jelenleg a saját bevétel 40 százalék, az
állami támogatás pedig 60 százalék. Az esetleges döntésekre való figyelemmel is jelzem,
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hogy egyre nagyobb szükség van az állami támogatás igénybevételére. 2009-ben nem
változott a szabályozási környezet, és mint elnök úr is említette, a létszámgazdálkodásban
jelentős eredményeket elértek, és mi azt állapítottuk meg, hogy az MTI közelítette a
tevékenységéhez mért szervezetnagyságot, belső szabályzatai többségében összhangban
voltak a vizsgált időszakban hatályos szakmai, társasági és gazdálkodást érintő
jogszabályokkal; kisebb problémák voltak a kollektív szerződésekkel és egyéb témákkal,
ezekbe most nem mennék bele, ezt jeleztük a jelentésünkben. Amit mindenképp szeretnék
megemlíteni, hogy előrelépés volt a korábban többször kifogásolt megkötött szerződések
nyilvántartásának átláthatóvá tételében, és ezt mindenképpen pozitívnak ítéljük meg.

Korábban, gyakorlatilag az MTI fennállása óta végig kifogásoltuk, és az
Országgyűlésnek és a kormánynak is javaslatot tettünk a jogalkotással és a szabályozással
kapcsolatban, ami azt jelentette, hogy véleményünk szerint ez a sajátos tulajdonosi szerkezet
nem átlátható és nagyon személyfüggő. Korábban több probléma volt azzal kapcsolatban,
hogy milyen irányítási rendek vannak, illetve az Országgyűlés, mint egy más feladatra
determinált társaság, nem tudta minden alkalommal operatívan ellátni a tulajdonosi feladatait;
ha csak a legutolsó alkalomra gondolok, a május 31-i tulajdonosi éves beszámoló elfogadását
nem tudta elvégezni. Természetesen tudjuk az egyéb feladatait, a fontosabb dolgait, de egy
gazdasági társaság közgyűlésének, tulajdonosának olyan feladata is van, hogy egy társaság
beszámolóját elfogadja. Nagyon sokféle javaslattal éltünk, gyakorlatilag ezek 2009-ben nem
valósultak meg, de ebbe azért nem mennék bele, mert az új hírügynökség és a médiatörvény
ebben nagyarányú változásokat végzett. Ezt egy picit felfoghatjuk a mi javaslataink
eredményének is, és úgy gondoljuk, hogy majd a következő évi vizsgálataink alapján fogjuk
megítélni, hogy ez milyen eredménnyel járt, de itt mindenképpen változás van.

Egy dologra szeretném még felhívni a figyelmet, hogy azon kifogásunk, ami alapján
megállapítottuk a közszolgálati tevékenységek meghatározásának közszolgálati feladatokra
juttatott államitámogatás-igénylése és -felhasználhatósága átláthatóságának hiányát, úgy
látjuk - ez természetesen mélyebb vizsgálatot kíván -, hogy a mostani törvénymódosítások
még nem oldották meg, és ez nagyon fontos, hiszen ha nem EU-konform az államitámogatás-
juttatás, az esetleg oda vezethet, hogy az eddig kapott támogatásokat valamilyen
büntetőalapon vissza kell fizetni. Erre szeretném felhívni a figyelmet. Az Országgyűlésnek és
a kormánynak tett javaslatokat nem kommentálom, hiszen az új törvény módosítása
jelentősen befolyásolja; annyit szeretnék jelezni, hogy a Magyar Távirati Iroda elnökének tett
javaslatainkat hasznosították, tehát azokat megvalósították. Az Állami Számvevőszék részéről
támogatjuk az MTI 2009. évi beszámolójának elfogadását majd az új tulajdonos részére.
Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítést és az elmondottakat, igazgatóhelyettes úr.
Mielőtt képviselőtársaimnak átadnám a megszólalás jogát, előtte engedjék meg, hogy a
Magyar Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottsága nevében megköszönjem elnök úrnak az
elmúlt nyolc évben végzett munkáját, hiszen - mint ahogy ő is jelezte - a továbbiakban nem
fogja vezetni a Távirati Irodát. Külön gratulálok ahhoz a munkához, amelyet a
beszámolójában is említett, amelynek eredményeképpen nagyon értékes könyvvel
gazdagították a magyar művelődéstörténetet. Nem olyan régen képviselőtársaink közül
többekkel beszéltünk arról, hogy micsoda komoly nemzeti értéket képvisel a Magyar Távirati
Iroda fotóarchívuma, amelyben láthattuk azokat a könyveket, amelyek az utóbbi években
megszülettek, és bízom benne, hogy ez az érték az egész nemzeti kulturális életet, a magyar
kulturális életet fogja továbbiakban is gazdagítani, gyarapítani, úgyhogy még egyszer
köszönöm az eddig végzett munkáját.
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Megkérdezem tisztelt képviselőtársaimat, hogy kívánnak-e az elhangzottakhoz
hozzászólni, elnök úrnak, igazgatóhelyettes úrnak kérdést feltenni. (Jelzésre:) Parancsoljon,
Novák képviselő úr!

Kérdések, hozzászólások

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Érdeklődéssel
hallgattam a beszámolóját, és köszönöm szépen, hogy ezt szóban is kiegészítette, illetve
összefoglalta az egyébként precíz beszámolót. Először hadd kezdjem egy ilyen pikáns
kérdéssel, hogy nem tartja-e azért egy kicsit ízléstelennek, hogy az MTI fotósa az egész ülés
alatt végig fotózta önt. Nem tudom, milyen szellemiség uralkodhat az MTI-ben, de nem
hiszem, hogy azért ez jó fényt vet rá. Nem nagyon volt megszokott, hogy az üléseinken
fotósok megjelennek, és egy kicsit furcsának tartom, hogy miközben elég fontos és érdekes
üléseket tartottunk már az elmúlt fél évben, most látom csak így folyamatosan fényképezni az
MTI fotósát; persze most sincs más médium, amelyik ezt fontosnak tartotta volna. Láttuk azt -
 hogy a bizottság egy másik tagjára utaljak -, hogy csak az idén, az utolsó hónapokban
2,5 millió forintot költött udvari fotósra Hiller István, de azt gondolom, hogy ezek
semmiképpen nem vetnek jó fényt egy testületre, úgyhogy ezt azért így elöljáróban
megjegyezném.

A beszámolójában szintén volt azért egy pillanat, amit azért megmosolyogtunk, hogy
az MTI a tervezett 4 millió forintos eredmény helyett 10 milliós nyereséggel zárta a 2009-es
évet. Miután egy több mint 2,5 milliárdos állami támogatásról beszélünk, ezek után az, hogy
mennyit terveznek be, és hogy ennek a 2,5-szeresét teljesítették, ez egy kicsit szintén a
szocializmus ötéves terveinek sikerpropagandáját idézi, és ezt ne vegye sértésnek (Derültség
a Fidesz oldalán.), de azt gondolom, hogy ez tényleg megmosolyogtató.

ELNÖK: Mégis minek lehet venni?

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Ténynek, tényszerű összehasonlításnak. Azt gondolom,
hogy tényleg megmosolyogtató a 2,5-szeres sikerről beszélni, miközben ilyen milliárdokkal is
dobálózhatunk.

A konkrét további kérdésem pedig, bár értettem, hogy elnök úr azt mondta, hogy az
MTI üzleti érdekeit sérti, ha csak beszélünk is arról, hogy az MTI ingyenessé vagy
részlegesen ingyenessé tétele felmerülhet-e, én azonban mégiscsak felvetem ezt a kérdést. Mi
már ki is dolgoztunk erre egy módosító javaslatot, mert igenis, indokoltnak tartjuk, hogy a
közszolgálatiság jegyében az MTI-nek legalább a részleges ingyenességét bevezessük.
Nyilvánvalóan itt nem elsősorban a bulvárhírekre gondolunk. Most is felmentem az MTI
honlapjára, a második kiemelt címlaphír, hogy Pink gyermeket vár, egy amerikai énekesnőről
szól. Ezeket én nem tenném sem címlapra, sem ingyenessé, viszont úgy általában azt
gondolom, hogy egy plusz egymilliárd forintos költségvetési támogatással, amit a mi
módosító javaslatunk megfogalmaz, és így nyilvánvalóan a közel 2 milliárdos hírszolgáltatási
bevételük, még ha csökkenne is, efelől érdeklődöm, hogy hogyan látja ennek
bevezethetőségét esetlegesen, vagy valami átmeneti időszakra szükség lenne-e ennek az
előkészítésére. Itt nyilvánvalóan egy kicsit indokolatlannak tartjuk, amiken gondolkozunk,
hogy az államigazgatási szervek tulajdonképpen egyik zsebből a másikba teszik a
költségvetést, a pénzt, ugyanakkor például, különösen a külföldi és nem is feltétlenül
közszolgálati tudósítások nem ingyenessé tételét, amik rendkívül költségigényesek,
elfogadhatónak tartanánk. Erre várnék választ, hogy hogyan tartja esetlegesen
kivitelezhetőnek, ha egy ilyen elvárás születne.

Végül: nem láttuk az MTI beszámolójában azt az egyébként nagyon pikáns
dokumentumot, amit pont egy ORTT panaszbizottsági eljárás során szereztem meg az önök
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képviselőjétől, talán Papp főszerkesztő úrtól. Még ez a kiszivárgott dokumentumuk is a 2009-
es évben volt, azért tartozik ide, ami elég rossz fényt vet a műsorszolgáltatásukra. Egy olyan
panaszt indítottunk, hogy talán akkor két hónap alatt, mondjuk, nagyságrendileg tíz
sajtótájékoztatónkból kettőre jöttek el, abban az időben azért ezt eléggé sérelmeztük, és
emiatt, a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének megsértése miatt egy panaszt is
tettünk. Azt a dokumentumot nyújtotta be az MTI, ami a Tükör című rovatuknak egy
kétoldalas kivonata volt, hogy bizony, be volt ott osztva, hogy hány sajtótájékoztatót tettek
közzé, persze csak a meghívóját, amiről rendszeresen nem tudósítottak. Arról is elfeledkeztek,
hogy az egyiknél egy nagyon pikáns megjegyzés volt, itt van előttem is a beszkennelt
változata, ez a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Olaszliszkán történt, a Jobbik és a Magyar
Gárda koszorúzással egybekötött fáklyás megemlékezése Szögi Lajos emlékére. Az MTI azt a
megjegyzést fűzte hozzá az előzetes belső, csak a médiumok számára közzétett
tájékoztatójában, hogy „tudósító a helyszínen”, de van egy zárójeles megjegyzés is: „csak
akkor adunk róla, ha balhé van, egyébként egy szót sem”. Ezt mi a Jobbikkal e nélkül a
dokumentum nélkül is tapasztaltuk azokban az időkben, hogy tulajdonképpen csak akkor
lehetett bekerülni a médiába... - hadd ne idézzem Herényi képviselő urat, mit mondott, hogy
mit kell csinálnunk azon a Kossuth téren körbe a téren, hogy bekerüljünk a hírekbe. Azért ha
egy MTI-től ki tud szivárogni egy ilyen dokumentum, és ezt tulajdonképpen maga az MTI
nyújtotta be az ORTT panaszbizottsági eljárás során... Való igaz, hogy amikor ezt
közzétettük, akkor a válaszukban közölték, hogy tulajdonképpen mégis tudósítottak a
rendezvényről, bár az is hozzátartozik, hogy volt egy balhésnak nevezhető és kiemelhető
esemény, ami aztán apropót szolgáltatott rá, de eleve, hogy egy ilyet szerkesztői
megjegyzésként le lehet írni, hogy egy hír csak attól hír, ha balhé van, ráadásul ilyen
szavakkal, azt gondolom, hogy ez nagyon rossz fényt vet rá. Örülnék, ha erről tudna
tájékoztatni, hogy ennek esetleg valamilyen következménye volt, mert mi szorgalmaztuk,
ugyan hivatalos választ nem kaptunk, de ha már most itt vagyunk, akkor ezt szeretném
feltenni kérdésként. Bocsáttassék meg, hogy most egy ilyen jobbikos ügyet hoztam ide, de azt
gondolom, hogy önmagában is felháborító az ügy, tehát ezt a kérdést tulajdonképpen, mint a
Kulturális és sajtóbizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását ellenőrző általános
albizottság elnöke is mondom, hogy mindenképp sérelmesnek tartom, tehát erre a kérdésre is
szeretnék választ kapni. A fő kérdésem ugyanakkor, még egyszer, hogy hogyan vélekedik az
ingyenesség, illetve a részleges ingyenesség bevezetéséről, és melyek azok a területek,
amelyek ingyenessé tétele esetleg elfogadható lenne. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő Úr! Mindig figyelmeztetni szokott
engem, hogy túlterjeszkedem a hatáskörömön; most nekem is ezt kel megtennem. Először is
tájékoztatom képviselő urat, hogy a napirendi pontnak az a címe, hogy a Magyar Távirati
Iroda Zrt. éves jelentése 2009. évre vonatkozóan, tehát nem azok a kérdések, amelyeket ön
feltett az elnök úrnak - persze elnök úrnak joga van ahhoz, hogy ha úgy gondolja, akkor
ezekre reagáljon -, másrészt pedig nem albizottsági ülésen ülünk, amelyet ön vezet, hanem
főbizottsági ülésen, tehát azért nem árt, ha ezt is figyelembe vesszük. Egyébként pedig, ha
kéri, szívesen megtesszük azt, hogy a jövőben statisztikát készítünk az ülésen jelenlévő

újságírókról és fotósokról. A Magyar Távirati Iroda újságírója minden ülésünkön itt ül, most
is az ön háta mögött jegyzetel szorgalmasan, végzi a munkáját, a Magyar Távirati Iroda fotósa
pedig rendszeresen itt szokott lenni az üléseinken, nagyon jól ismerem a kollégát, illetve
nagyon jól ismerjük egymást. Azt javaslom, elnök úr, ha elfogadja, hogy néhány kérdést
várjunk össze, és akkor utána egyben reagáljon. Köszönöm szépen.

Mandur képviselő úr!
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MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Urak! Tisztelt
Bizottság! Ha megengedik, én nem sorolnék fel olyan sérelmeket, amit az MSZP rakott össze
az elmúlt években, hogy milyen fontos rendezvényünkről nem tudósított az MTI megfelelő
módon. (Novák Előd: Volt ilyen?) Volt ilyen, és eléggé fájt is, meg néha úgy ítéltük meg,
hogy a rendezvények létszámát illetően alulbecsülték a résztvevők számát, de ezt jeleztük,
most nem hoznám fel, hogy milyen sérelmeink voltak. A 130 éves MTI-nek valószínűleg az
volt a feladata, hogy a maga korrektsége és a maga módján tudósítson társadalmi,
közérdeklődésre számot tartó és kevésbé közérdeklődésre számot tartó eseményekről.
Egyébként a történetírás és a történeti hűség kedvéért a nemzeti hírügynökségnek
természetesen feladata az is, hogy rögzítsen minden olyanfajta dolgot, ami megtörténik
napjainkban Magyarországon és Magyarországot érintően vagy direkt vagy indirekt módon,
és ez nem egy akármilyen kihívás, tegyük hozzá, hiszen a feladatai között ott szerepel.

Egy picit lehet, hogy túlterjeszkedve a pontos napirendi címen, de befejeződik a
korszaka, ha úgy tetszik, a Magyar Távirati Irodának, hiszen egy törvény által teljesen
megváltozik a státusza, és mindenképpen új korszak kezdődik. Ilyen korszakai természetesen
voltak ám az MTI-nek a 130 éves történelem során, de hozzá kell tenni, hogy úgy ítéljük meg
a 2009-es tevékenységét, hogy nézzük meg, hogy mi volt az elvárás a tulajdonosi oldalról, ha
úgy tetszik, ami nem más, mint a Magyar Országgyűlés ebben a speciális helyzetében, amiben
van, és az Állami Számvevőszék nagyon pontosan fogalmazott, hogy operatív módon azt a
fajta tulajdonosi pozíciót, ami egy gazdasági társaságnál a Gt.-ből fakad, hogyan és miképpen
tudta betölteni, vagy nem tudta betölteni, mert nagyon speciális a helyzet. Van egy tulajdonos,
aki alkotmányosan is távol van tartva, ha úgy tetszik, a saját tulajdonától, ezért a TTT-n, a
Tulajdonosi Tanácsadó Testületen keresztül próbálja gyakorolni ezeket a jogokat, viszont
olyanfajta instrukciókat és elvárásokat pedig operatív módon nem fogalmazhat meg, hiszen
tiltott egy másik törvény által; nemcsak a médiatörvény szerint nem tartozott oda a
hírügynökség, hanem egy külön hírügynökségi törvény által, így aztán az Országgyűlés nem
találta a saját szerepét. Ezt hiányosságként felróni a Magyar Távirati Irodának vagy
mindenkori vezetésének nyilvánvaló módon nem lenne túlságosan korrekt, hiszen ilyen
helyzetet teremtettünk mi, mint jogalkotók - önmagunknak is természetesen – számukra.

Én úgy ítélem meg - és az elmúlt időszakban, mint az Országgyűlés alelnöke is
nyomon tudtam követni igazából, hogy mit csinál a mi intézményünk, holott ebbe beleszólási
lehetőség nem volt, hiszen el voltunk ettől tiltva, de az érdeklődés nagyon erősen megvolt -,
azt kell mondanom, hogy egyrészt a hírügynökség, az MTI a napi tevékenység ellátásában
helyt tudott állni, abban a versenyhelyzetben, ami viszont hozzátartozik 2009-hez. Erről nem
beszélt az elnök úr a beszámolójában, hogy hihetetlenül megnőtt a verseny, hiszen létrejöttek
önök által is ismert, az interneten keresztül leginkább megismerhetővé vált olyan független
hírügynökségek, akik ellátják a piacot egyébként hírekkel, információkkal, tudósítóhálózattal
és így tovább, akik mindenképpen vetélytársként jelentek meg. Bizony, a piac szereplői már
mérlegelhettek a tekintetben, hogy a híreket több csatornán keresztül is megszerezhetik,
megvásárolhatják, és teremthettek versenyhelyzetet, és a piacra betörni kívánók néha
árpolitikával is, bizony, komoly kihívás elé állították a Magyar Távirati Irodát, hiszen piacot
akartak szerezni. Ez azért nagyon fontos kérdés, mert amikor az vetődik fel, hogy volt egy
célfüggvény, ami úgy nézett ki, hogy az állami támogatás és a piacról megszerezhető saját
finanszírozás arányában ez a 40-60 forduljon meg a következő évben 60-40-re, azzal nemcsak
a világgazdasági válságból fakadó válsághelyzet adta komoly kihívások jelentettek nagyon-
nagyon kemény akadályt - és erről pontosan beszélt Vincze Mátyás elnök úr -, hanem
megjelentek a piacon a harapós és a területfoglalási játékban igencsak agresszív politikát
folytató egyéb független hírügynökségi tevékenységek is, és ebben a környezetben kellett
üzletileg és szakmailag is helyt állniuk. Ahogy a jelentésből és az ÁSZ jelentéséből is látszik,
ennek egyébként megfelelt a Távirati Iroda, míg más intézmények nem nagyon tudtak ennek
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megfelelni, sőt még a vagyoni helyzetét is tudta bizonyos mértékig javítani, nem pedig
csökkenteni. Ez mindenképpen elismerésre méltó helyzetet jelent.

A másik nagy kérdés: a napi csatározások mellett és a helytállásban is megőrizni, ha
úgy tetszik, azt a piacvezető szerepet, ami történelmileg kialakult a 130 év alatt a Magyar
Távirati Iroda részéről. Volt egy másik feladat is: meg kellett őrizni a múltat, a múlt
megőrzése még egy feladat. Mondhatnánk, hogy egy múzeumi tevékenység lehetne, ami nem
egy élő történet, hiszen ott őrizgetik a holmit, vigyáznak rá úgy, ahogy megkapták, és majd
lesz vele valami, de itt azért két dolog történt 2009-ben, és ezt is látnunk kell: az egyik az,
hogy nemcsak megőrizni az archívumot, aminek legfontosabb része a fotó, hiszen itt írott és
fotográfiai múlt van, és némi film - de legkevésbé volt az MTI történetiségében a film
domináns, mint inkább a fotó -, hanem ezeket, ha úgy tetszik, digitalizálni kellett, illetve a
meglévő alapnyersanyagokat is olyan állapotba kellett hozni, ami megmarad az utókor
számára eredetiségében is, hiszen a nemzeti kulturális örökségnek ez ma egy fontos tárháza,
és a múlt dokumentumát jelenti, tehát történelmünknek az a része, ami nem pótolható, és ma
ott van az MTI-nél. Az MTI nekiállt ennek kezeléséhez is, és látszik a beszámolóból is, hogy
akár pályázattal vagy saját forrásokból megteremtették a feltételeit annak, hogy ez az
archívum megmaradjon a jelennek, és megmaradhasson a jövőnek is. Ha úgy tetszik, ez egy
önként vállalt pluszfeladat volt, hiszen ezt ily módon nem nagyon fogalmaztuk meg, legyünk
őszinték, el voltunk foglalva azzal, mint tulajdonosok is - beleértem most az összes pártot -,
hogy a napi tudósításban és a napi kracholásban mi a feladat, de hogy egyébként még milyen
fontos feladat van, ami távolabb mutat, mint a napi feladatok, arra azért nem nagyon
mondtunk semmit, viszont megtették, ezen túl meg élővé tudták tenni, és ezt én nagyon
fontosnak tartom. 2009-ben, ami jól látszik, tessék felmenni az MTI honlapjára: ahogy elnök
úr is említette, a fotóarchívumból ott van 37 ezer már feldolgozott képanyag, amihez
mindenki szabadon hozzáférhet és hozzájuthat, megnézheti, ha pedig rendelni kíván belőle,
ezt is meg tudja tenni természetesen. Ezek nagyon-nagyon nagy dolgok és komoly kihívások,
amiknek eleget tudtak tenni, és ezt fontosnak tartották. A gazda gondossága, ami elvárható
jelen esetben, mindenképpen a vezetés pozitívumaként megemlítendő, és természetesen fel is
kell írnunk. Azt gondolom, hogy az elmúlt év ilyen tekintetben is izgalmas volt, hiszen
magukban az internetszolgáltatásokban is indítottak egy teljesen új fejezetet, nemcsak az
előbb elmondottak miatt, az ilyen típusú hozzáférésekben, hanem hadd tegyem hozzá, hogy
például az önkormányzati sajtószolgálat kérdésében egyrészt növelni tudták a
tudósítóhálózatot, sokkal finomabb felbontásban adott képet az MTI Magyarország
történéseiről és az önkormányzat világáról, ami mindenképpen pozitívum, hiszen azt
megelőzően ez nemigen volt, és ez a vidéki hálózat növekedésével és az interneten való
elérhetőséggel lényegében olyan szolgáltatást tudott nyújtani, ami több mint az megelőzően
volt.

A gazdálkodást illetően elhangzottak az eredmények. Azt kell mondanom, hogy stabil
állapotban van a Távirati Iroda, tehát úgy fogja megörökölni az új rendszerben az új vezetés
és az új irányítás ezt a Távirati Irodát, hogy ha úgy tetszik, nem kell konszolidálni a
tevékenységét vagy működését, nincsenek olyanfajta üzleti, gazdasági vagy pénzügyi
kihívások, amikre azt lehetne mondani, hogy valamifajta válság típusú kezelést igényelne. Az
egy nagyon nagy kérdés, hogy a jövőben hova pozícionáljuk a Magyar Távirati Irodát. Talán
a végén említette az elnök úr, hogy sokfajta hírt lehet hallani ma a piacon; az egyik az, hogy
megpróbálják most oda pozícionálni – tudatosan, jó vagy rossz szándékkal, a fene se tudja -
 vagy elődiktálni, hogy ez egy kormányzati szócső vagy egy iroda lenne. Ez nyilván
komolyan nem lehet igazi szándék, hiszen ez ellentmondana a 130 éve betöltött feladatának és
funkciójának; ez egy nemzeti hírügynökség.

A jövőt illetően is azt kell mondanunk, hogy mindenképpen fenn kell tartani egy
viszonylag nagy függetlenséggel bíró és nagyon precízen, pontosan a történelmet rögzítő és a
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napi életben megbízható, kiszámítható brandet és azt a fajta imázst, ami hozzákapcsolódott az
MTI-hez. Ezt meg kell őriznünk, ugyanis csak magánoldalról, magánkézből ez a történet a
jövőt illetően nem lesz korrektül megoldható, hiszen ezek vagy átcsúsznak, ha elsorvasztják a
Magyar Távirati Irodát és ezt a funkcióját. A jövő szempontjából - 20, 30, 50, 100 évekről
beszélek most - a következő korszaknak meglesznek-e a hiteles dokumentációi azokon a
korszerű eszközökön és módokon - írásban, fotóban, mozgóképben, tudósításokban -, és át
tudjuk-e örökíteni a jövőnek, vagy azt mondjuk, hogy hiányossá válik, lukassá válhat, ha úgy
tetszik, Magyarország története a dokumentációk szintjén? Ha ezt elsorvasztjuk, akkor azt
mondjuk, hogy az esetleges magánkezdeményezések mezébe csúszhat át ez a típusú
archívum, amiben vagy tudósítanak, vagy nem, vagy ezek tönkremennek üzletileg és
eltűnnek, hiszen magántulajdont fognak képezni, és még sorolhatnám.

Ez egy nagyon fontos stratégiai döntés és kérdés, amit most nagyon el lehet rontani.
Azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban érdemes összedugni a fejünket, félretéve mindenfajta
pártpolitikai csatározásokat, hogy egyrészt pozícionáljuk a jövőben a magyar nemzeti
hírügynökséget, hogy mi a feladata, mit várunk tőle, és adjuk meg azt a fajta szabadságot,
hogy korrektül tájékoztathasson, hogy senki ne tudja befolyásolni, hogy milyen irányba
húzzon, vagy ne húzzon el ez a fajta történelemírás. Ők dokumentálnak; nem minősítenek,
egyszerűen dokumentálnak írásban, képben, mozgóképben és állóképben egyáltalán. Nagyon
nagy kérdés az archívum kérdése, hogy mi lesz ennek a jövőbeni sorsa, hiszen most
országgyűlési határozatba foglaltuk azt, hogy a törvényben be kell hozni az archívum
idetartozó részét is - most kelléktárakról meg egyéb dolgokról nem beszélek, ami másik
intézményben van -, hogy hogyan és miképpen öröklődik tovább az, ami az MTI-nél ott van,
mi lesz a jövőbeni sorsa. Tudunk-e forrást biztosítani ahhoz, hogy ez a folyamat, ami ma
elindult az értékmegőrzésben, a fizikai állapot megőrzésében, például fotóanyagoknál, ennek
digitalizálása és közkinccsé tétele hogyan történjen, az ingyenes hozzáférés jövőbeni
lehetőségei milyen mértékben, milyen mélységben és hogyan lesznek adottak? Hogyan kell
ebből egyébként bevételt is produkálni? Itt ugyanis ezek üzleti alapon is felhasználásra
kerülnek, és ha mások ezzel pénzt keresnek, az jó dolog, az nem baj, de akkor azt mondjuk,
hogy akkor az ilyen típusú anyagok felhasználása, mint forrás, az archívum és az MTI
működésének finanszírozásában is szerepelhessenek a jövőt illetően. Most hadd tegyek ide
három pontot, mert ez már egy következő napirendi kérdés, ami nem ma van porondon, de
muszáj erről valahogy rendelkeznünk, vagy valamit ebben mondanunk kellene, azt hiszem,
mert a felelősség ebben rajtunk van, hogy ne hagyjuk nyitottan ezt a kérdést, hogy ahogy esik,
úgy puffan. Nézzünk szembe ezzel a dologgal, és azt hiszem, hogy ebben nagyon korrekt
megoldásokat tudunk majd találni, ha őszintén, nyitott szívvel és tekintettel fogunk odaállni a
kihívás megoldása elé.

Azt hiszem, meg kell erősítenem elnök úrnak azt a mondatát, hogy köszönjük meg az
elnök úrnak és a vezetésnek a 2009. évi munkáját meg talán azokat az éveket, amik most le
fognak zárulni, és kívánjunk sok sikert a leendő új vezetésnek, amelyik majd a közeljövőben
kialakul, hiszen a médiakuratórium a Médiatanács javaslata alapján majd dönt az MTI új
vezetőjéről, és nyilván majd ennek nyomán a további vezetői posztokról is. Azt kérném a régi
és a leendő új vezetéstől is, hogy egy normális átadás-átvétel keretében történjen meg nem a
lezárása ennek a múltnak, hanem meg kell nézni azt, hogy mik azok az értékek, amik tényleg
felhalmozódtak úgy eljárásokban, úgy anyagában, ami a kezünkben van, megszerzett
pozícióban, brandben és még sorolhatnám, hogy a jövőben inkább erősödjön és ne gyengüljön
mindaz a pozitív része, ami a 130 év alatt összehalmozódott. Én a magam részéről személy
szerint is, meg mondhatom az MSZP részéről is, hogy ebben vagyunk partnerek, hogy a
jövőben, amit elmondtam, ezt az utat tudjuk valahogy normálisan összerakni, felesleges
rosszízű pártpolitikai csatározások nélkül, ha lehet, mert én azt gondolom, hogy az ügy, a
dolog megéri. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Elnök úr, parancsoljon!
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Pálffy képviselő úr és Gyimesi képviselő úr
jelezte, hogy szólni kíván. Akkor ebben a sorrendben megadom a szót. Parancsoljanak!

PÁLFFY ISTVÁN (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Kedves
Vincze Mátyás! Tényleg nem a gesztusok sorába csatlakozva, de nekem is ki kell fejeznem az
elismerésemet azért a munkáért – miután személyesen régóta jól ismerjük egymást, tegezve
szólítalak meg -, amit az utóbbi ciklusokban, években végeztél, és amilyen irányba vitted
ennek a nagyon fontos nemzeti hírügynökségi szolgáltatásnak a szekerét gazdaságilag és
tartalmilag is.

Hadd tegyem még ehhez hozzá - és ezért tényleg nemcsak a gesztusok világában
maradnék, hanem a tényszerű eredmények vagy a megközelítés szempontjából másféle
elismerés dolgában -, hogy nagyon fontos volt, hogy a Számvevőszék is alátámasztotta, hogy
ennél az intézménynél nem volt olyan vagyonvesztés, mint amilyen a közmédia más részében
bekövetkezett. Nem volt minőségromlás, ellenkezőleg: mind technikai, mind tartalmi
értelemben a minőség javulásáról beszélhetünk, és nem volt a használóknak a Mandur László
képviselőtársam piaci versenyt említő körülményei ellenére sem olyan mértéke, ami
veszélyeztette volna az iroda, az intézmény működését. Mindemellett, miután sok tartalmi és
szakmai vitát folytattunk, és sok dologban egyetértettünk az elmúlt évek során, azért hadd
jegyezzem meg, hogy miközben éveken keresztül beszélgettünk arról, hogy hogyan lehet az
MTI szolgáltatását megnyitni a közönség számára, és valóban üdvözlendő, hogy ma már nem
hat darab hír van a www.mti.hu főoldalán, hanem egy bőséges szolgáltatás és tartalom érhető

el nagyon sokféle kategóriában, de azért úgy érzem, hogy még mindig van mit tenni, vannak
távolságok az eladott, értékesített hírek időszerűsége és az itt elérhető nyitott tartalom között.
Valószínűleg ennek következménye is - csak ide zárójelet teszek -, hogy Pink gyermeket vár,
és ez átüti az MTI falát is, és ilyenkor az kerül a híroldal elejére, pont annak az időfaktornak a
következményeképpen, ami az eladott és úgy felhasznált, vagyis a nyitott kategóriába még
nem tehető hírek között van. Novák Előd képviselőtársamat viszont megnyugtatom: már nem
az a vezető hír az MTI-n azóta.

ELNÖK: Már a harmadik. (Derültség a Fidesz oldalán.) Nézzük mi is.

PÁLFFY ISTVÁN (KDNP): Igen, lecsúszott, úgyhogy ez nemzeti érdekeink
szempontjából talán megnyugtató. De a lényeget illetően, elnök úr, az az észrevételem, hogy
még mindig van olyan távolság, ami ezt a szolgáltatást, egy napi gyors hírügynökségnek a
közjó, a köz javára fordított szolgáltatását nem teszi olyan mértékben egyidejűvé az
eseményekkel, mint amilyennek indokoltnak láthatjuk. Talán ez igaz, mármint a használatnak
a kiterjesztése igaz az archívumra is. Arra van egyéni és elemi kíváncsiságom is, egyébként
meg a kérdésem ehhez kapcsolódik, hogy az archívumból miért maradnak ki bizonyos
korszakok, és ráadásul, ha megnézem, akkor igen furcsa következtetéseket lehetne levonni, de
én ezt nem tenném, meghagynám másnak, mindenesetre itt is nyilván valami olyan
folytonosságot vár az ember, ami az MTI 130 éves történetével egyidejű.

Ugyanilyen természetű kérdés, amit mi is sokszor megvitattunk szakmai szempontból,
a videótartalom kérdése. Én azt gondoltam volna magamban, hogy amikor ez az oldal valóban
az a nyitott, használóbarát felület lesz, amilyenre számítunk, és amit várunk az MTI-től, akkor
ez tartalmasabb és bőségesebb is lesz. Bizony, amikor most nézegetem - és nézegetem, ha
nem is napi rendszerességgel, de gyakorta -, akkor azt tapasztalom, hogy talán ez az a rész,
ami még mindig messze van attól, amit más portálok, más felületek nagyon rugalmasan,
gyorsan és változatosan és gazdagon kezelnek. Míg ennek az eladási oldalán nincsen olyan
sok felhasználó, tehát nem látnám az indokát, hogy tegnapi, tegnap előtti anyagok legyenek
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fent, ettől még többet várunk. Nyilván van gazdasági magyarázata is a dolognak. Azt
szeretném tőled hallani, elnök úr, hogy ez egy olyan folyamat kíván-e lenni a jövőben, hiszen
akárki is vezeti a Magyar Távirati Iroda Zrt.-t a jövőben, ezek alapján indul el, és kíváncsivá
tesz, hogy vajon ezen a téren milyen elképzelések vannak az MTI fejlesztése tárgyában.

Még egy, ami bizonyos mértékig ezt a Magyarországon a sajtóban és különösen a
verseny irányította kereskedelmi ágazatban, szektorban egyre inkább jelentkező
provincializmust veti fel, amit én az MTI dolgában úgy fordítanék, hogy régen az volt a baj,
és ezt meg kell mondani, a mai kormánypárti képviselők is sokszor felvetették, hogy amikor
valami innen elindul a világba - és akkor mindig szegény szocialista képviselőtársainkat
szoktuk vádolni azzal, hogy mozgatják a külföldi sajtót -, majd az az MTI-n keresztül
fordításban visszaérkezik ide, Magyarországra, és a média milyen csúnyán viselkedik, rögtön
ellenünk fordítja. Természetesen ez nem általános jelenség, és azt sem mondom, hogy ilyen
nincs; persze van, de nem ezt a vitát akarom megnyitni, hanem azt akarom jelezni vele, hogy
a világsajtónak az a megjelenése, ami azért korábban megvolt a rendkívül gazdag fordítói
kapacitásnak köszönhetően az MTI-ben, az ma, úgy látom, mintha veszendőbe menne, és
valóban teremt egy olyan zártabb és provinciálisabb szemléletmódot, ha az MTI-t csak ezen
keresztül ítéljük meg. Úgyhogy én személy szerint azt üdvözölném, ha ilyen irányban is
lennének további fejlesztési lehetőség, már csak azért is, mert különösen azért szereti a
magyar fogyasztó - és ha a közjó, a köz javára dolgozunk, akkor őt vesszük figyelembe -
 ezeket a tálalt fordításokat, mert hiába, ez így van: a magyar ebben a nyelvi környezetben, az
európai, illetve a világon uralkodó nyelvek környezetében azért olyan képződmény, olyan élő
forma, ami nehezebben találja meg az együttélést más nyelvi kifejező módozatokkal, tehát
nehezebben olvasnak portálokat is, nehezebben olvasnak napilapot, sokan nyilván nem jutnak
hozzá, ez anyagi kérdés is, és az emberek zsebére megy. Én azt üdvözölném tehát, ha a
világsajtónak különösen nyilván Magyarországot, a magyar belpolitikai közéleti eseményeket
érintő felülete ismét hangsúllyal megjelenne.

Még annyit, és igazán már csak azért használom fel a lehetőséget, mert nálam van a
szó, hogy talán megnyugtassam elnök urat, hogy Novák Előd képviselőtársam valószínűleg
azért reklamálta a fotózást, mert róla mindössze egy kép van az MTI 13 milliós
archívumában, a fellelhető fotóarchívumban pedig, ami 70 ezer képet tartalmaz, egyet lehet
ma megvásárolni; majd gondoskodjunk erről, hogy ez is gazdagabb legyen. Persze nem
elviccelni akarom a dolgot, hanem azt mondom, hogy itt a fotómozaik 2006-os
végdátumának, ami most hozzáférhetővé tesz bizonyos képeket 1938-tól, valószínűleg megint
csak a használóbarát lehetőségek további nyitása értelmében - nyilván felhasználva hozzá az
anyagi forrásokat -, biztos közelebb kell kerülnie a mai dátumhoz, és ha 2009 lesz a vége,
akkor már Novák Elődről is több kép lesz benne. (Novák Előd: Balhés fotó van rólam?)

ELNÖK: Ha nem haragszik, képviselő úr, akkor majd megadom a szót, ha szót kér. Ne
haragudjon, nem kiabálunk be, ez egy parlamenti bizottsági ülés; szót lehet kérni, és az elnök
szívesen megadja a szót, ha jelentkezik.

PÁLFFY ISTVÁN (KDNP): Elnök úr, zárom…

ELNÖK: Parancsoljon, képviselő úr!

PÁLFFY ISTVÁN (KDNP): …, még egyszer megköszönve a munkáját, a felvetésekre
pedig várom megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Gyimesi Endre képviselőtársam
jelentkezett. Parancsoljon, képviselő úr!
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DR. GYIMESI ENDRE (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Rövid leszek.
Csatlakozom az előttem szólókhoz, és én magam is szeretném megköszönni Vincze
Mátyásnak és kollégáinak, az egész nagy stábnak az elmúlt években végzett munkáját. Ami
ma jelen, az holnap történelem. Többen szóltak róla, hogy mennyire fontos a történelem
hiteles megjelenítése, és nagyon egyetértek Pálffy Istvánnal, aki a minőség javulásáról
beszélt. Én azt gondolom, hogy valóban jellemezte az MTI-t az utóbbi esztendőkben a javítási
szándék, és nagyon egyetértek Mandur képviselő úrral is, amikor az archívumok
fontosságáról beszélt, de itt hozzáteszem, és kiterjesztem azt, hogy nemcsak 130 esztendőről,
hanem az előtte lévő ezer esztendőről is szó van. Bizony, vannak olyan nagy nemzeti
archívumok, amelyeknek a finanszírozására, illetve dokumentumainak megőrzésére nagyon
komoly gondot kell a jövőben fordítanunk, és ebben közösen nagy felelősségünk van.

Valóban nagy felelősség egy 130 esztendős intézmény munkáját irányítani, és azt
hiszem, hogy a legfontosabb kérdés mindig a hitelesség és az arányérzék is. Nagyon nagyra
tartom azt, hogy a mai gazdasági helyzetben a bevételek 40 százalékát a piacról tudta az MTI
produkálni, és így tudta a nyereségét realizálni. Nagyon nagyra tartom azt a nyitást, amivel
próbálkozott az elmúlt esztendőkben, különösen fontosnak tartom a másodtudósítói hálózat
létrehozását abban az időszakban, amikor az országos napilapjaink csökkentik a vidéki
tudósítóhálózatot, amikor a televíziók csökkentik a vidéki stúdiók számát. Rendkívül fontos
az, hogy az MTI ne csak a külföld irányába nyisson, hanem a belföld irányába is, és megfelelő

arányt találjon ahhoz, hogy a belföldön létrejövő, arra érdemes hírek ott legyenek a napi
sajtóban.

Ehhez kapcsolódik a kérdésem. Bevezették az önkormányzati sajtószolgálatot.
Szeretnék arról hallani, hogy ezt mennyire veszik igénybe az önkormányzatok, mennyire vált
be, és ez valóban lefedi-e valamilyen formában az országot. Azzal fejezném be, amivel
kezdtem: köszönöm szépen a munkájukat. Engem nem zavar az, hogy az MTI tudósítója
mindig itt van az ülésünkön, és az MTI fotósa végig fotóz bennünket, úgyhogy jöjjenek
gyakran, és remélem, hogy okos gondolatokat tudnak majd a sajtó, illetve a
tömegkommunikáció irányába közvetíteni számunkra. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Úgy látom, hogy több jelentkező nincsen,
úgyhogy tisztelettel kérem elnök urat, hogy akkor szíveskedjék reagálni az elhangzottakra,
amelyre úgy érzi, hogy fontos, vagy amely a beszámolóhoz kapcsolódik. Köszönöm szépen.
Parancsoljon, elnök úr!

Vincze Mátyás válaszai

VINCZE MÁTYÁS elnök (Magyar Távirati Iroda Zrt.): Köszönöm, elnök úr. Sorba
mennék; nyilván nem tudok mindenre reagálni, de néhány dologra fogok, amit fontosnak
tartok. Azt gondolom, hogy mondtam és tartom, hogy az MTI-nél egy jó szellemű csapat
dolgozik, és valószínűleg Novák képviselő úr félreértett: nem azért fotózott engem a kedves
kolléga, mert fél tőlem, hogy biztos dádát kap tőlem, ha nem engem fotóz, hanem azért fotóz,
mert ma én vagyok terítéken, furcsa módon ma én vagyok a hírérték, ami elég ritkán fordul
elő. (Derültség.) Amúgy a hírértékről majd a többi megjegyzés kapcsán is szeretnék valamit
mondani.

Hogy a 4 milliós nyereség 2,5-szerese 10 millió, ez egy tényközlés volt, nem
gondolom, hogy ezt a sztahanovista oklevél megszerzése érdekében mondtam volna, meg azt
gondolom - és ebben az ügyben a többi képviselő úrtól meg az Állami Számvevőszéktől is
támogatást kaptam -, azért a képviselő úrnak sem mindegy, hogy 4 millió mínusz vagy
4 millió plusz van a zsebében.
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A bulvárhíreket nem kell a címlapra tenni: itt annyit mondanék, ez egy kicsit
általánosabb, mert ez többször is felmerült, hogy a Magyar Távirati Iroda az én vezetésem
alatt nagyon tudatosan az üzleti bevételek megtartására törekedett, és nagyon tudatosan nem
csinált az internetes megjelenéséből egy olyan hírportált, amely versenytársa lehetne akár az
Indexnek, akár az Origónak. Az utánam jövők filozófiáját nem kívánom előre sem minősíteni,
azt tudom, hogy én nagyon ellene vagyok az ingyenessé tételnek, egy nagyon egyszerű

alapon, azon az alapon, hogy amiért pénzt fizetnek ma – és fizetnek, 1,7 milliárd forintot -, azt
teljesen felesleges ingyen odaadni. Arról a magyar sajátosságról is kell egy mondat erejéig
szólnom, hogy Magyarországon az emberek nem nagyon értékelik azt, ami ingyen van, tehát
az már nem olyan igazán jó, ami ingyen van adva. Én azt gondolom, hogy amibe erőfeszítést
és pénzt beletesz a hírügynökség, és arra van piac, azt pénzért kell adni; ez egy filozófiai
kérdés.

Ezzel Pálffy képviselő úr kérdéséhez ugrunk, hogy miért is nincs több hír az MTI
honlapján ingyenesen. Azért nincs, mert a saját előfizetőink, legjobb előfizetőink közé
tartozik például az Index meg az Origó, és az MTI eddig a jelenlegi elnöki filozófia alapján
nem kívánt ezeknek konkurenciát teremteni, és saját maga nem kívánt hírportálként
megjelenni az interneten. Ehhez tartozik még nemcsak a bulvár, hanem az is, közben figyelték
a képviselő urak, hogy közben haladtunk előre, és ahogy jött az új hír, az letolta a trónról,
hogy Pink fiúgyereket vár. Ezt is annyiban el kell magyaráznom, hogy a hírügynökség
tradicionális hírtovábbítási módja évtizedekig a telexgép volt. Ahogy a tekercs gördült le a
telexgépről, mindig felül volt a legfrissebb hír, és mindig alatta, ahogy a legfrissebb jött, lett
második, harmadik hírré a korábban kiadott hír, tehát a tekercsen nem volt fontossági sorrend,
nem volt szerkesztés. Ez mai is így van a Magyar Távirati Iroda honlapján, ezért sem portál,
mert annyiban nem szerkesztődik, vagy nincs szerkesztés a tekintetben, hogy mi kerüljön
legfelülre, mert nem szerkesztjük: az jön legfelülre, ami a legfrissebb, és automatikusan tolja
lefelé a korábbit. Nem válogatunk, nem súlyozunk, nem állítjuk meg a fontos hírt két órára,
hogy az maradjon két óráig az első hír, tehát nem egy hagyományos hírportállal áll szemben
az, aki az MTI internetes oldalát nézi.

Amúgy Novák képviselő úrnak a magam részéről azt a javaslatát biztos, hogy
fontosnak tartom, és általánosságban az én véleményemmel egyezik, hogy több pénz kell az
MTI-nek, és több pénz kell a magyar közmédiának. Én azt gondolom, hogy az a közmédia jó,
amelyik szól, és amelyik hat, és a Magyar Távirati Iroda esetében is azt gondolom, pláne, ha
ez az ingyenesség komolyan felmerül, hogy akkor azt az 1,9 milliárdot valamiféleképpen
kompenzálni kell, ami így kiesik a piacról, tehát ehhez mindenféle plusz költségvetési
támogatás, elvi alapon gondolom, hogy jól jön.

Az ORTT-s ügy: a Jobbik képviseletében panasz is elhangzott, az ORTT ezt a panaszt
elhárította. Azt gondolom, hogy itt megint egy félreértésről van szó. Mi a hír? Mindenki tudja,
azt fogom mondani, hogy nem az a hír, ha a kutya megharapja a postást, hanem az a hír, ha a
postás megharapja a kutyát. Azt a mondatot, ami egyébként azt gondolom, hogy nem volt
szerencsés így leírva a Tükörben, hogy akkor tudósítjuk, ha balhé van, úgy kellett volna leírni,
hogy akkor tudósítjuk, ha hírértéke van, és természetesen, mivel volt hírértéke, tudósítottuk.
Részben az ORTT azért is utasította el a panaszt, amikor azt panaszolták kvázi, hogy nem
tudósítottuk, mert tudósítottuk, tehát pontosan úgy jártunk el, ahogy egy hírügynökségnek el
kell járni, tehát ez egy félreértése félremagyarázása az MTI szándékainak vagy politikájának,
ha ebbe a „balhéba” egy rosszízű valamit magyarázunk be. Nem: ha valami történik. Még
egyszer mondom, történt, és tudósítottuk nagyon hosszasan. Erre a felvetésre ezt tudom
válaszolni.

„Fiúgyermeket vár”: annyiban tudok még egyszer reagálni, hogy van rá piac, hogy
olyan dolgokról írjunk, amely a popvilág… - ez nem feltétlenül csak bulvár, én ebbe nem
mennék bele. Még azt is mondom, hogy ezt abból eredeztetem, hogy a hírügynökségi törvény
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az MTI számára azt írja elő, hogy mindarról tájékoztassa a nagyérdemű magyar közönséget,
amely érdeklődésre számot tart, és amelyik a mindenkori hír iránti igényeket kielégíti. Azt
gondolom, hogy az MTI-ben ez motiválta és motiválja ezeket a híreket, és erre erőfeszítést
teszünk; természetesen, azt gondolom, hogy egy új vezető és egy új vezetés dönthet
másképpen is. Én ezt a dolgot a hírügynökségi törvényből ránk szabott feladatokból
eredeztetem, és azt gondolom, hogy abban a konstellációban és abban a felépítésben, amit az
elnöki pályázatomba belefoglaltam, ezt ennek fényében nagyon tudatosan a kollégáimmal
együtt csináltuk. Az ingyenességgel kapcsolatban elmondtam, hogy én maximálisan ellenzem,
de ezt majd az utódaim megoldják.

A külföldi figyelés: Pálffy képviselő úrnak mondom, hogy ugye semmiképpen nem
kívánjuk vissza azt az időszakot, amikor az MTI bizalmas C-t meg az MTI bizalmas G-t
vártuk, mert onnan tudtunk meg csomó mindent abból, hogy a nyugati világban mi történik,
és ehhez csak szigorúan egy bizonyos káderkörnek volt hozzáférése. Egyébként ezzel a
színfalak mögötti bizalmas terjesztéssel pontosan a leglényegibb dolgot kerülték ki: nem
fizettek ezért jogdíjat, tehát magyarul ellopták ezeket az anyagokat jogdíjfizetés nélkül, azon
az alapon, hogy bizalmas tájékoztatásra szolgálnak, és csak szűkös körbe jutnak el. Ezt mi
megvizsgáltuk: nagyon sokba került volna egy ilyen, nyugati sajtót vagy az egész világsajtót
szemléző kiadvány, és úgy értékeltük, hogy erre nincs megfelelő piaci kereslet, tehát ezért
nem fogtunk bele.

A végére hagytam a köszönetet; a köszönetet azért, hogy a felszólaló képviselő urak
megköszönték nekem és az MTI menedzsmentjének az elmúlt nyolc évet. Én ennek nagyon
örülök, és ezzel egy kicsit visszaigazolták azt, amit ebben az éves jelentésben én rögzítettem,
hogy kialakult egy jó viszony a politika, a pártfrakciók, a parlamenti frakciók vezetőivel,
kevés a panasz az MTI-re, tehát visszaigazolták azt, amire az MTI vezetése büszke volt, és ma
is büszke, hogy egy egyensúlyi helyzetbe hozta a céget, és kiegyensúlyozott működést
biztosított a cégnek. Ezt megköszönve azt kérem még egyszer, befejezésül a Kulturális és
sajtóbizottságtól, hogy figyeljen oda az MTI-re, nemcsak azért, hogy ne legyen belőle
propaganda vagy kormányszócső, és tartsa meg a kiegyensúlyozottságát, hanem azért is, hogy
az említett értékeit, köztük az archívumokat megőrizze. Ehhez csak egy mondat: nagyon
remélem, hogy az, hogy a fotó- és hírarchívum tulajdonjoga átkerült az MTI-től egy
vagyonkezelő alapba, nem fogja azt jelenteni, hogy fizikailag is elmozdítják az MTI-től,
tudniillik ennek ott a helye, ott hasznosul, ott kell kezelni. Végül is ilyen szempontból
irreleváns, hogy kinek a tulajdonában van. Annyi releváns van, hogy a tulajdonos persze
figyeljen oda, hogy az értékeket megőrizze, de már önmagában az, hogy ha ott marad az MTI
kezelésében, mert a tulajdon és a kezelés nyilvánvalóan elválhat, az már egy nagy dolog
lenne, mert így hasznosul jól az a sok száz vagy sok ezer, sokmillió hír és fotó, amit az MTI
felhalmozott, és ily módon az MTI napi munkáját is nagymértékben segíti. Köszönöm még
egyszer a figyelmüket.

ELNÖK: Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm szépen a válaszait. Kérdezem
képviselőtársaimat, hogy van-e esetleg még további hozzászólás, kérdés. (Jelzésre:)
Parancsoljon, elnök úr!

VINCZE MÁTYÁS elnök (Magyar Távirati Iroda Zrt.): A kolléganőm iderakott egy
papírt, emlékeztetett engem arra, hogy egy kérdésre nem válaszoltam, ami fontos: Gyimesi úr
kérdésére az önkormányzati sajtószolgálatról. Igen, mi ezt sikeresnek tartjuk.
3500 önkormányzat van, ebből körülbelül 500 már megszólalt ezeken a hasábokon. Ennek az
a lényege, hogy bármely önkormányzat saját maga egy pillanat alatt a saját magáról szóló hírt
egy „enter” gombbal elküldheti, tehát ez egyfajta magyar Hyde park. Én azt gondolom, hogy
széles körű a használata, és ami még fontosabb, hogy maga az MTI és az egész magyar sajtó
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elég rendszeresen szemlézi és szondázza ezeket a híreket, tehát egész kicsi települések
izgalmas ügyei így kapnak nagyon széles visszhangot a magyar sajtóban, hogy az országos
önkormányzati sajtószolgálatban magukról megjelentetik, és ez így válik hírértékűvé. Ez volt
az egésszel a cél, és ezt is nagyon kérem, hogy erre tessenek odafigyelni, hogy ez se
sorvadjon el abban az új felállásban, amely új felállásban új vezetők és új csapat fogja a
Magyar Távirati Irodát irányítani, akiknek én is - ha már itt lehetőségem van, és mások is
tettek erre megjegyzést - hadd kívánjak sok sikert ennek a tradicionális intézménynek a
vezetéséhez és működtetéséhez.

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. További hozzászólási szándékot nem látok
képviselőtársaim részéről.

Döntés általános vitára való alkalmasságról

Tisztelt Képviselőtársaim! Szavaznunk kell. Egyben tárgyaltuk a javaslatomnak
megfelelően, de külön szavazunk. Először aki a Magyar Távirati Iroda Zrt. 2009. évi
jelentését általános vitára alkalmasnak tartja, az kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.)
Köszönöm.

Tisztelt Képviselőtársaim! Láthatólag egyhangú.
Aki a Magyar Távirati Iroda Zrt. 2009. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről szóló

jelentést általános vitára alkalmasnak tartja, az kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás. – Az
éppen telefonáló Karvalics Ottóhoz:) Ottó? (Jelzésre:) Köszönöm szépen. (Novák Előd: Ne
haragudjon, elnök úr, ez most…) Megkérem, hogy ne szóljon mindig bele, képviselő úr!
(Novák Előd: Majd jelentkezem.) Majd jelentkezzen. Figyelmeztettem képviselőtársamat,
hogy szavazunk, mert éppen telefonált. Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy a Magyar Távirati Iroda Zrt. 2009. évi gazdálkodásának
ellenőrzéséről szóló jelentést szintén egyhangúlag általános vitára alkalmasnak tartottuk.

Előadót állítunk, és vissza kell térnünk az 1. napirendi ponthoz is, mert ma nagyon
szórakozott vagyok. A Magyar Távirati Iroda Zrt. éves jelentésének előadói pozícióját
elvállalom, a gazdálkodás ellenőrzéséről szóló jelentésre pedig Pálffy képviselőtársamat
kérem meg. Van-e más javaslat? (Nincs jelentkező.)

Akkor szavazzunk először az első előadó személyéről. Aki egyetért, kézfeltartással
jelezze! (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm.

Aki a másodikkal, tehát Pálffy Istvánnal egyetért, kérem, hogy kézfeltartással jelezze!
(Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Nincs jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.)

1 tartózkodással Pálffy képviselő urat szavaztuk meg.
Arra kérem képviselőtársaimat, minthogy a szünet elrendelése után elfelejtettem

szavaztatni az 1. napirendi pontnál az előadó állításáról, ezt most kérem, hogy pótlólag tegyük
meg. Szintén vállalom az előadói szerepet. Van-e más esetleg? (Nincs jelentkező.)

Kérem, szavazzunk! Aki egyetért vele, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.)
Egyhangú. Köszönöm.

Megkérdezem képviselőtársaimat, mert ott nem kérdeztem meg… Ha jól emlékszem,
5 nem volt, ugye? (Dr. Nagy Zoltán: Négy. Vitányi képviselő úr…) Négy? Akkor még nem,
mert akkor Mandur képviselő úr helyettesítéssel szavazott. Négy. Kisebbségi véleményt
szándékoznak-e képviselőtársaim megfogalmazni? (Karácsony Gergely: Én vállalom.)
Köszönöm szépen.

Akkor a kisebbségi véleményt Karácsony Gergely alelnök úr fogja megfogalmazni.
Köszönöm szépen, képviselőtársaim. Megköszönöm mindenkinek a részvételt. Elnök

urat arra kérem, hogy ha még van pár percük, maradjanak, hogy utána tudjunk két szót
váltani. Megkérdezem, hogy az „egyebek” napirendnél van-e valakinek valamilyen
hozzáfűznivalója, elmondanivalója. (Nincs jelentkező.) Köszönöm szépen.
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Képviselőtársaim! Ezúttal bejelentem, hogy a következő bizottsági ülésünket jövő
héten, szerdán délután 13 órakor tartjuk a költségvetés módosító indítványainak tárgyalásával,
tehát egy komoly, érdekfeszítő bizottsági ülésre számíthatunk. Kérem a megtisztelő

jelenlétüket! A mai ülést ezzel berekesztem. Mindenkinek jó munkát kívánok a plenáris
ülésre. Köszönöm szépen vendégeinknek, a kormány képviselőinek, sajtó képviselőinek és a
hivatal munkatársainak a részvételt. Viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 53 perc)

L. Simon László
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina


