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JELENTÉS 

a Magyar Távirati Iroda Rt. 2004. évi gazdál-
kodásának ellenőrzéséről 

BEVEZETÉS 

A nemzeti hírügynökségi tevékenység ellátására az állam nevében az Ország-
gyűlés egyszemélyes részvénytársaságként megalapította a Magyar Távirati 
Iroda Részvénytársaságot (MTI Rt.). A részvénytársaság a nemzeti hírügynök-
ségről szóló 1996. évi CXXVII. tv. (Nht.) 2. § (1) bekezdésében felsorolt közszol-
gálati feladatokat köteles ellátni, amelyhez állami támogatásban részesül.  

A Magyar Távirati Iroda költségvetési intézményből 1997. július 15-ével alakult 
át egyszemélyes – 100%-ban állami tulajdonú – részvénytársasággá. Tevékeny-
ségét budapesti székhelyén kívül öt telephelyen1 és egy fióktelepen2 végzi, a tu-
lajdonosi jogokat az Országgyűlés gyakorolja. Az Nht. 9. §-a és az MTI Rt. ala-
pító okiratának 5.7. pontja szerint a részvénytársaság elnöke évente beszámol 
az Országgyűlésnek a részvénytársaság tevékenységéről, amelynek keretében 
sor kerül a mérleg és az eredménykimutatás jóváhagyására, valamint a nyere-
ség felosztására. Az elnök beszámolóját a részvénytársaság Felügyelő Bizottsá-
gának véleményével együtt kell az Országgyűlés elé terjeszteni. A beszámoló-
hoz mellékelni kell az Állami Számvevőszék elnökének jelentését a részvénytár-
saság tevékenységéről. Az Nht. 29. §-a értelmében a részvénytársaság gazdál-
kodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi. 

Az MTI Rt. 2004-re tervezett 3606 M Ft bevételéből a központi költségvetés mű-
ködési célú támogatása 1607 M Ft (45%) volt, ezt meghaladóan 697 M Ft cél-
támogatásban részesült.  

Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az MTI Rt.: 

• szervezeti és működési felépítése, szabályozása összhangban volt-e a felada-
tokkal, mennyiben segítette azok hatékony és eredményes ellátását, belső 
szabályozása összhangban volt-e a hatályos jogszabályokkal; 

• hogyan gazdálkodott a rendelkezésére bocsátott vagyonnal és a központi 
költségvetésből a részvénytársaság közszolgálati feladatai ellátásához nyúj-
tott működési célú és egyéb (Digitális Archiválási Komplexumok (DAK), létszám-
gazdálkodással kapcsolatos céltámogatások) céltámogatásokkal;  

                                               
1 Budapest I., Fém u. 8., Budapest I., (Lisznyai u. 28. értékesítve), Budapest I., Naphegy 
tér 1., Budapest I., Krisztina krt. 24., Budapest VII., Károly krt. 19-21. 
2 Gödöllő, Hegy u. 1. 
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BEVEZETÉS 

• hogyan hasznosította a 2003. évi tevékenységének ellenőrzéséről készült 
ÁSZ-jelentés megállapításait, javaslatait, ajánlásait.  

Az ellenőrzés társasági szintű, átfogó jellegű vizsgálat volt, amely az MTI Rt. 
működésének az ellenőrzési programban meghatározott tevékenységeire, terü-
leteire terjedt ki.  

A vizsgálat részét képezte az MTI Rt.-nél 2003. december 23-án indult és 2004. 
május 1-jén zárult Digitális Archiválási Komplexumok projekt (DAK projekt) – 
költségvetési forrás felhasználásával megvalósított – fejlesztésének a teljesít-
ményellenőrzése. A projekt megvalósításához az MTI Rt. 100 M Ft vissza nem 
térítendő támogatás igénybevételére kapott lehetőséget, amelyből 91,4 M Ft-ot 
használt fel. A teljesítmény-ellenőrzés célja a programhoz felhasznált források 
hasznosulásának és a kitűzött célok teljesülésének vizsgálata volt. Az eredmé-
nyesség kritériuma, hogy a DAK-projekt megvalósításával az elérni kívánt cél 
teljesült-e.  

Az MTI Rt. székházában végzett helyszíni ellenőrzés módszere a dokumentális 
vizsgálat és elemzés volt. A helyszíni vizsgálat hamarabb befejeződött, mint a 
mérlegkészítés időpontja, azonban az éves beszámolóig bekövetkezett változá-
sokat az ellenőrzés figyelemmel kísérte. A jelentés elkészítéséig a TTT elnökétől 
kért dokumentumok teljes körűen nem álltak rendelkezésre. A TTT két tagja a 
jelentéstervezettel kapcsolatban (elsősorban a TTT munkájával összefüggésben) 
saját véleményt fogalmazott meg, melyet közvetlenül az ÁSZ-nak juttatott el. 

A jelentéstervezetet megküldtük a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási állam-
titkárának, az MTI Rt. Tulajdonosi Tanácsadó Testület, a Felügyelő Bizottság és 
a társaság elnökének. Az észrevételeket és az arra adott válaszokat az 1. sz. 
melléklet tartalmazza. 
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I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, 
JAVASLATOK 

Az ÁSZ a korábbi években és 2004-ben is megállapította, hogy az MTI Rt. mű-
ködtetésére kialakított speciális tulajdonosi megoldás célszerűtlen, a szabályo-
zási és társasági hiányosságokból eredő problémák gyakorlatilag a Magyar 
Távirati Iroda Rt. 1997. évi részvénytársasággá alakulása óta évről évre meg-
ismétlődtek. A nemzeti hírügynökségi törvény felülvizsgálata elmaradt. A köz-
szolgálati tevékenység pontosabb meghatározása, a feladatok ellátáshoz szük-
séges mértékű állami támogatás meghatározása, e céltámogatás szabályos, 
célszerű és eredményes felhasználása érdekében megkerülhetetlen.  

Korábbi javaslatainknak megfelelően az MTI Rt. éves beszámolóit – a 2003. 
évit is – a közgyűlési jogokat gyakorló Országgyűlés elfogadta. Ugyanakkor a 
68/2002. (X. 4.) OGY határozatban megfogalmazott feladat végrehajtása – a 
nemzeti hírügynökségi törvény felülvizsgálata, összehangolása – elmaradt. A 
közszolgálati feladatok pontos meghatározása a támogatások odaítélésének és 
felhasználásának átláthatósága, hatékony ellenőrzése uniós követelmény, 
amelynek az MTI Rt. a törvényi szabályozás felülvizsgálata, változtatásának 
elmaradása, a jogszabályi rendszer hibája miatt nem felelt meg. Ennek érdeké-
ben az MTI vezetése sem tette meg a szükséges intézkedéseket. Nem készült el 
az Nht.-ban jelzett, a választási időszakban végzendő feladatokról szóló tör-
vény. Az ÁSZ ellenőrzési tapasztalatai, megállapításai, javaslatai alapján ké-
szített társasági intézkedési terv néhány feladat – pl. a közfeladatok és a társa-
ság egyéb feladatainak meghatározása – esetében 2004-ben sem volt eredmé-
nyes.3

A társaság 1997. évi megalakulása után először 2002-ben, majd 2003-ban is – 
142 M Ft, illetve 138 M Ft – veszteséges volt. Az elmúlt három évben az üzleti 
tervekben megfogalmazott mérleg szerinti eredményt az Rt. nem tudta teljesí-
teni, ezáltal az elmúlt három év vesztesége meghaladta a 370 M Ft-ot. Az Rt. 
működési költségei és ráfordításai ezekben az években nem igazodtak a csök-
kenő saját bevételekhez, miközben a társaság – a céltámogatásokat is figye-
lembe véve – folyamatosan növekvő összegű támogatást kapott, a korábban 
kialakított szervezetet és létszámot megtartotta. A társaság veszteségének csök-
kentése, illetve gazdasági stabilitásának megteremtése, finanszírozhatósági 
problémái érdekében 2004-ben egy nagy értékű ingatlant4 értékesített, jelentős 
létszámleépítést hajtott végre nagyobb részben állami támogatás, kisebb rész-

                                               

3 Lásd az Állami Számvevőszéknek az MTI Rt.-nél végzett korábbi ellenőrzése alapján 
tett ajánlásaiból az ÁSZ Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2000. évi gazdálkodásá-
nak ellenőrzéséről (0124), a Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2001. évi gazdálkodá-
sának ellenőrzéséről (0236), Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2002. évi gazdálkodá-
sának ellenőrzéséről (0326) és a Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2003. évi gazdál-
kodásának ellenőrzéséről (0425). 

4 Budapest, I. Lisznyai u.28. 
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ben saját forrás felhasználásával. Az intézkedések ellenére 2004-ben a mérleg 
szerinti eredmény tervezett (-51 M Ft) értékét meghaladó (-92 M Ft) veszteség 
realizálódott. A társaság a csökkenő bevételei ellensúlyozását a költségek csök-
kentése mellett az állami támogatási igény folyamatos növelésével kívánja el-
lensúlyozni. 

Az Országgyűlés, a TTT, az FB és az MTI Rt. elnöke között megosztott tulajdo-
nosi irányítás és ellenőrzés törvényi szabályozása és az MTI Rt. alapító okira-
ta felülvizsgálatát, e szervezetek feladat- és hatáskörének pontosítását az ÁSZ 
évek óta szorgalmazza. Ennek eredményeként 2004-ben egy jogszabály felül-
vizsgálatot kezdeményező folyamat indult el az Országgyűlés elnökének intéz-
kedései alapján. Az ÁSZ javaslatainak és ajánlásainak hasznosulására ez a 
kezdeményezés 2004-ben nem járt eredménnyel. Az alapító okirat módosítását 
a TTT is kezdeményezheti. Az Országgyűlés elnökének kérésére 2004-ben sem 
érkezett testületi módosító javaslat. A Magyar Országgyűlés főtitkára 2005. ja-
nuár 27-ei levelében az ÁSZ elnökét arról tájékoztatta, hogy a TTT módosításra 
vonatkozó testületi javaslatait 2003-ban, és 2004-ben sem készítette el, ezért 
nem történt meg az alapító okirat és a nemzeti hírügynökségről szóló törvény 
módosítása.  

Az MTI Rt. elsődleges érdekeinek figyelembevételével, a hatékony együttműkö-
désre való törekvés az Rt. és a testületek között – egyértelműen megfogalmazott 
elvárások, követelményrendszer, a végrehajtás ellenőrzése, továbbá ezek szabá-
lyozása – 2004-ben sem valósult meg teljes körűen.  

Az együttműködésében meglévő, a tulajdonosi struktúrából eredő gondok a ha-
tásköri kérdések eltérő értelmezésében mutatkoztak meg, szükségtelen feszült-
séget és felesleges többletkiadásokat okoztak az MTI Rt.-nek. Az SZMSZ véle-
ményezése, a díjszabás megállapítása, az elnök prémiumfeladatának megha-
tározása, a TTT belső működésében, a társaság és a TTT közötti együttműkö-
désben ismétlődő nézetkülönbségeket jelentenek.5 A TTT határozattal kezde-
ményezett, 2004-re tervezett SZMSZ-t a társaság Testületi határozat nélkül 
2005-ben léptette hatályba. A díjszabást 2004-ben a TTT elfogadta, de 2005-re 
a társaságnak a TTT által elfogadott díjszabása a helyszíni ellenőrzés idősza-
kában még nem volt. Az MTI Rt. elnöke számára a TTT 2003-ban és 2004-ben 
sem határozott meg prémiumfeladatot, a 2003. évi prémium kifizetése 2004-
ban megtörtént. A TTT belső működésében 2003-ban keletkezett zavarok a TTT 
Titkárságának megszűnéséhez vezettek. A testületi határozatok több mint egy-
harmada az előterjesztett határozati javaslatok elvetését tartalmazta. Ezek kö-
zül kettő az MTI Rt. elnökének munkájával függött össze. Az első szerint 2004. 
május 20-án a TTT elvetette azt a határozati javaslatot, amely szerint „A TTT el-
fogadja az MTI Rt. elnökének a pályázati célok 2003. évi megvalósításáról és a pályá-
zat aktualizálásáról készített beszámolóját”. A második határozatban 2004. június 
17-én a TTT elvetette azt a határozati javaslatot, amely szerint a TTT a minisz-
terelnöknél indítványozza az MTI Rt. elnökének felmentését. Nem készült testü-
leti javaslat az alapító okirat módosítására, a testület ügyrendjében sem volt 
változás. Az ÁSZ 2003. évre vonatkozó javaslatai, ajánlásai nem hasznosultak. 

                                               

5 Ugyanaz, mint a 3. sz. lábjegyzet.  
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2004-ben a társasági működés szabályozásában – bár 11 elnöki utasítás szüle-
tett – az SZMSZ-re, elnöki, alelnöki utasításokra, a Szakmai és Közszolgálati Tá-
jékoztatási Szabályzatra (SZKTSZ), szakmai kézikönyvekre, munkaköri leírások-
ra épülő szabályozás hiányosságai megmaradtak, mert az SZMSZ 2004-re ter-
vezett változtatása 2005-ben valósult meg, és az SZKTSZ-t is 2005-ben adták ki. 
A TTT és a társaság az SZMSZ véleményezése folyamatának szabályozásában 
nem tudott megállapodni.  

Az új szervezeti rend működési eredményeinek hatása az SZMSZ 2005-ös beve-
zetése miatt 2004-re nem volt értékelhető. A társasági szabályzatok elkészítése, 
aktualizálása, az SZMSZ és a munkaköri leírások közötti összehangolás elma-
radt, az SZMSZ-ben a korábban kifogásolt pontatlanságokat nem szüntette 
meg az MTI Rt. 

2004-ben TTT határozatában foglalt felkérésre elkészült az SZMSZ módosítások 
szükségességének indoklása, az SZMSZ tervezett fontosabb változtatásaira. 
Nem készült el a hatékonyabb működés várható eredményeinek bemutatása, a 
változtatások várható hatása a költségek és ráfordítások összegének alakulásá-
ra. 2004-ben sem készült el a társaság humánerőforrás gazdálkodási terve, a 
humánerőforrás gazdálkodás tartalmának, szabályainak, kritériumrendszeré-
nek meghatározása, ösztönző rendszer bevezetése. Nem vezették be az évek óta 
szorgalmazott teljesítményértékelési rendszert. 

2004-ben a két ütemben hajtottak végre csoportos létszámleépítést, amelynek 
következtében a munkaviszony keretében foglalkoztatottak létszáma 458-ról 
334-ra (28%), a külsős foglalkoztatottak száma 143-ról 126-ra (13%) csökkent. 
A kettős jogviszonyban foglalkoztatottak száma 23 fővel (28%) csökkenve 
2005. január 1-jén 60 fő volt.  

A részvénytársaság közfeladatainak ellátásához kapcsolódó társasági sza-
bályzatok, az állami támogatás (működési céltámogatás) társasági igénylésé-
nek szabályozása nem készült el, a társaság megalakulása óta folytatott gya-
korlat (ugyanazokra az okokra hivatkozó, egyre nagyobb támogatásra igényt 
tartó) a 2004. évi igény megfogalmazásakor nem változott.6 Az MTI Rt. 2005. 
évi céltámogatási igényét – véleményüket utólag kialakítva7– mind az FB, 
mind a könyvvizsgáló megalapozottnak tartotta. Az alapító okirat szerint a 
támogatási igényeket korábban is az FB és a könyvvizsgáló véleményével 
együtt kellett volna beterjeszteni. Ezt az előírást az érintettek részlegesen (utólag 
jóváhagyva) először 2004-ben tartották be. (A meghatározott célra kapott ál-
lami támogatások felhasználását a gazdasági alelnök utasításban szabályoz-
ta.) A társaság 2004-ben szakértőt bízott meg a közszolgálati feladatok megha-
tározásával, finanszírozásával kapcsolatos jelenlegi szabályozás áttekintésére, 
különös tekintettel az EU-s szabályokra és gyakorlatra. Az 1630 E Ft-ba került 
szakértői anyag elkészült, a társaság 2004-ben nem hasznosította azt.  

                                               
6 Ugyanaz, mint a 3. sz. lábjegyzet. 
 

7 Az MTI Rt. a támogatási igényt 2004. augusztus 2-án küldte el a 
Pézügyminisztériumba, az FB határozat 2004. augusztus 31-én született meg, a könyv-
vizsgáló véleménye 2004. augusztus 26-án készült. E véleményeket az Rt. 2004. szep-
tember 8-án továbbította. 
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A közfeladatok ellátásához kapcsolódó szabályok közül 2004-ben a törvényi 
változást követve az Rt. módosította a közbeszerzések rendjéről szóló szabályo-
zást. Megtörtént az archiválási szabályzat tervezett aktualizálása is, de azt az 
ORTT-hez nem terjesztették be jóváhagyásra. A Szakmai Közszolgálati Tájékoz-
tatási Szabályzat elkészült, 2005. január 24-én lépett hatályba, de kimaradt be-
lőle a személyes adatok védelmével összefüggő szabályozás, annak ellenére, 
hogy ennek elkészítéséhez jogi szakértőt foglalkoztattak. Az elkészített 625 E Ft-
os szakértői anyagot az Rt. 2004-ben nem hasznosította.  

Az MTI Rt. 2004. évben gazdálkodását -92 M Ft mérleg szerinti veszteséggel 
zárta. Az előző évinél alacsonyabb, de a tervezettől (-51,2 M Ft) nagyobb vesz-
teség annak ellenére következett be, hogy a társaság 2004-ben 27%-kal maga-
sabb költségvetési támogatásban részesült, amelyből az intézményi támogatás 
1607 M Ft volt. A belföldi értékesítés árbevétele tovább csökkent és működési 
valamint céltámogatások révén az állami költségvetésből a 2003. évhez képest 
546 M forinttal több, összesen 2304 M Ft támogatásban részesült. A támogatá-
sok felhasználásáról rendelkező érvényben lévő jogszabályok betartása és elle-
nőrzése a közszolgálati tevékenység fogalmának konkrét meghatározása nélkül 
továbbra sem lehetséges. Az intézményi és céltámogatások jelenlegi rendszer-
ben történő folyósításának gyakorlata – támogatási cél meghatározásának el-
maradása, támogatási szerződés hiánya – nem felel meg az Európai Uniós tör-
vényi szabályozás feltételeinek. Ilyen körülmények között a támogatásokon be-
lül az intézményi támogatás adott mértékét szakmailag és pénzügyi szempont-
ból nem lehetett megfelelően megalapozni.  

Az MTI Rt. elnöke a korábbi elnök hivatali ideje alatt készített és a TTT által el-
fogadott 2000-2004 közötti időszakra vonatkozó stratégiai tervet hatályon kívül 
helyezte. Az új, 2004-ben készített stratégiai terv átfogó helyzetképet ad az 
MTI Rt. piaci környezetéről és gazdasági helyzetéről, valamint a 2004-2007 kö-
zötti időszakra vázolja az MTI Rt. által követendő irányvonalat. A középtávra 
tervezett stratégia nem határozza meg azokat a konkrét célokat és eszközöket, 
amelyek a közszolgálati feladatok ellátásának, javításának az érdekeit szolgál-
ják. A stratégiai terv konkrét és határidőhöz kötött feladatokat nem tartalmaz 
és nem alkalmas a feladatokhoz rendelt döntéshozói felelősség és számon kér-
hetőség összevezetésére. A stratégiai tervhez nem készült középtávú üzleti terv, 
az informatikai fejlesztés lehetséges irányait meghatározó középtávú informa-
tikai fejlesztési terv, pénzügyi terv és nem része az átfogó ingatlangazdálkodási 
terv sem.  

Az MTI Rt. gazdálkodása harmadik éve veszteséges, annak ellenére, hogy a – 
különböző jogcímeken biztosított – költségvetési támogatások összege az utóbbi 
két évben az inflációt meghaladó mértékben emelkedett. A veszteséges gazdál-
kodás megszüntetésére és a költségvetési támogatás növekedésének a megaka-
dályozására a stratégiai tervben felvázolt intézkedések nem egyértelműek, nem 
feladatorientáltak, hiányzik a hozzájuk tartozó döntéshozói felelősség és határ-
idő, valamint érdekeltségi rendszer. A felsorolt okok, valamint az üzleti terv hi-
ánya miatt a stratégiai terv nem nyújt elégséges információt a tulajdonos ré-
szére a támogatási igény elbírálásához, valamint nem alkalmas az évekre le-
bontott üzleti tervek konkrét céljainak a meghatározására. Üzleti terv hiányá-
ban nem értékelhető a stratégiában vállalt gazdasági célkitűzések megvalósu-
lása vagy meghiúsulása, másrészt a 2004. évi gazdálkodási folyamatot csak az 
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adott évre vonatkozó tervszámokkal lehet összevetni. A középtávon megfogal-
mazott célok teljesülésének elmaradása, nem jár a döntéshozókra nézve kon-
zekvenciával. 

Az MTI 1997. évi részvénytársasággá alakulásának kedvező időpontjára utal a 
kereskedelmi televíziózás bevezetésével gyorsan bővülő piaci környezet, amely 
megerősítette az MTI Rt.-t piacvezető státuszában. Az elmúlt években az MTI 
Rt. nem készült fel helyesen a várható – és bekövetkezett – kedvezőtlen piaci 
tendenciákra. A 2004. évben készített stratégiát a korábbi gyakorlattal szem-
ben sem a TTT sem az FB nem vitatta meg. A társaság testületeivel történő 
egyeztetés hiányára és a kellően gondos tervezési eljárás elmaradására vissza-
vezethető stratégiai hiányosságok felelőssége egy személyben a stratégia készí-
tőjét, az MTI Rt. elnökét terheli. Viszont a jelenlegi szabályozás nem rendelke-
zik sem a stratégia készítésének kötelezettségéről, illetve jóváhagyásáról, sem a 
stratégiai terv végrehajtásához kapcsolódó felelősségről, ezért a további piac-
vesztés és az esetlegesen rosszul választott stratégia felelőssége elsődlegesen az 
MTI Rt.-t terheli, de az esetlegesen bekövetkező kedvezőtlen gazdasági hatása – 
támogatás növekedése, vagyonvesztés – már a költségvetést terheli. 

A 2004. évi üzleti tervben szereplő értékesítési árbevétel alultervezett, annak 
ellenére, hogy a tervezési folyamat májusban ért véget. A belföldi értékesítési 
árbevétel 2003. évi árbevételtől való tervezett 18%-os és tényleges 9%-os elma-
radása a médiapiacon tapasztalható tőkekoncentrációs folyamatokra és a 
szolgáltatási igény – erős piaci verseny következtében tendenciaszerű – vissza-
esésére vezethető vissza. Mindemellett kedvező, hogy az export árbevétel nem-
csak a tervhez, hanem az előző év értékesítési bevételéhez képest is emelkedett.  

A költségek és ráfordítások – céltámogatások felhasználása nélkül számí-
tott – értéke a tervezett szinten alakult. Növekedés a személyi jellegű ráfordítá-
sok és az egyéb költségek esetében tapasztalható. A személyi jellegű ráfordítá-
sok értéke 14%-kal – céltámogatások hatása nélkül számítva 10%-kal – növe-
kedett 2004. évben, annak ellenére, hogy a menedzsment bérfejlesztést nem 
hajtott végre és az egyéni teljesítmények növelését célzó intézkedéseket nem fo-
ganatosított. A növekedés oka a menedzsment véleménye szerint a kettős jogvi-
szony megszüntetését követően visszavett dolgozókkal kapcsolatos többlet (bér, 
járulék, egyéb) költség. A költségvetési tartalék terhére folyósított létszám leépí-
tési támogatás egyszeri összegének felhasználása további 411 M Ft-tal növelte 
a társaság személyi jellegű kiadásait 2004. évben. A 2005. évi bérfejlesztés 
11%-os mértéke is meghaladja az előre jelzett infláció növekedési mértékét8, és 
eltér a PM részére benyújtott költségvetési támogatás igénylésében feltüntetett 
adattól (7%). A bérfejlesztés fedezete csak a támogatási igények mással nem 
indokolható növelésével volt biztosítható. Elmaradt az elmúlt évben is a telje-
sítménykritériumok meghatározása. 

A támogatásigénylés folyamata a tervezési folyamattal nincs összhangban. 
Az intézményi támogatási összeg a tervezési folyamat lezárása előtt már is-

                                               

8 A többségi állami tulajdonú társaságok részére kiadott keresetszabályozási irányelv-
ben a 2004. évre előirányzott keresetnövekedés mértéke 7%. 
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mert, ezáltal az éves üzleti terv nem a támogatási igény jogosultságának a 
megalapozását szolgálja. Az intézményi támogatás mértékének meghatározá-
sa a költségvetési törvény keretein belül, míg az üzleti terv véglegesítése ezt kö-
vetően, az előző évi mérleg elfogadásával egy időben, a következő év májusá-
ban történik. A céltámogatás igénylésének és folyósításának tervszerűtlen, ad-
hoc jellegére utal, hogy a 2004. évre megítélt 697 M Ft céltámogatásból min-
dössze 200 M Ft szerepelt az MTI Rt. üzleti tervében. Ellentétes tendenciájú és 
évente erősödő az a kedvezőtlen folyamat, amely az MTI Rt. részére megítélt 
összes támogatás valamint az üzleti eredmény értékei között tapasztalható. Az 
elszámolt támogatások összege az 1999. évi 1277 M Ft értékről 2004. évre 2304 
M Ft-ra változott. Ezzel szemben az üzleti eredmény az 1999. évi 28 M Ft pozitív 
értékével szemben 2004-ben -275 M Ft veszteség volt, azzal a kiegészítéssel, 
hogy az utolsó három év üzleti vesztesége összesen -607 M Ft. 

Az MTI Rt. számára folyósított céltámogatások közül a három, nagyságrendi-
leg meghatározó összeget felhasználó projekt a Digitális Archiválási Komple-
xumok projekt (DAK), a létszámleépítés költségeinek a támogatása és a struk-
túraváltási projekt. Az előző évi EU-s projekttől eltérően nem tartozott a TTT 
hatáskörébe a céltámogatások felhasználásának véleményezése.  

A DAK projekt keretében az IHM támogatásával kutatás-fejlesztési tevékeny-
ségként kialakított pilot-rendszer létrehozásának célja a széleskörű tájékoztatás 
megvalósítása a meglévő adatbázisok összehangolása révén. A felhasznált ál-
lami támogatás hatékonysága és a Ki kicsoda adatbázisnak a projekt kereté-
ben történő megvásárlása gazdaságilag indokolatlan, a projekt további mű-
ködtetésének, fenntartásának a költségfedezete nem biztosított.  

A struktúraváltási támogatást az érvényben lévő jogszabályok ellenére szerző-
dés hiányában és konkrét cél, valamint feladat meghatározása nélkül folyósí-
totta a támogató. A vissza nem térítendő támogatásból finanszírozott telefon-
rendszer csere indokolt volt, – az előzetes számítások szerint a beruházás négy 
év alatt megtérül – viszont az állami pénzek hatékony felhasználása szempont-
jából célszerűbb lett volna egy visszatérítendő támogatási forma alkalmazása.  

A csoportos létszámleépítés költségeinek az ellensúlyozását szolgáló egyszeri 
többlet támogatás igénylése a jogszabályban rögzített feltételeknek megfelelő-
en történt. A csoportos létszámleépítéshez terv nem készült. A támogatás folyó-
sításának célja az MTI Rt. költségeinek csökkentése és likviditási helyzetének a 
javítása volt. A támogató által kitűzött cél nem érvényesült maradéktalanul. 
Az üzemi tanáccsal kötött megállapodásra hivatkozással az alkalmazottak a 
Kollektív szerződésben biztosított dolgozói kedvezményeket meghaladó mértékű 
juttatásban részesülhettek, ami nem felel meg a kitűzött célnak. A létszámle-
építéshez nem társítottak komplex, a létszámgazdálkodás egészét középtávon 
meghatározó teljesítményelvű szabályozást, elkerülendő az 1997. évi létszám-
leépítés felhasználására vonatkozó kedvezőtlen tapasztalatokat.9  

                                               

9 Lásd: Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2000. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről 
(0124) 1.2.1 pontja 
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Az MTI Rt. saját vagyonának 80%-át a tulajdonában álló, nyilvántartási érté-
ken számított, ingatlanvagyon jelenti. Az ingatlanokkal való tervszerű gaz-
dálkodáshoz szükséges vagyongazdálkodási terv elkészült, de a hozzá rendelt 
forrásigények biztosítása és hatályba léptetése nélkül nem tölti be funkcióját és 
nem alkalmas az állagmegóváshoz szükséges feladatok kivitelezésére. Az érté-
kesítési árbevételhez és a saját tőkéhez képest nyilvántartási értéken számolva 
is nagy értékű ingatlanvagyon fenntartása jelentős költséget jelent az MTI Rt. 
számára. A tulajdonosi érdek, valamint a felújításra és korszerűsítésre fordított 
összeg nagysága mindenképpen indokolttá teszi az összehangolt, tervszerű va-
gyongazdálkodás középtávú kialakítását és a várható költségek fedezetének a 
hozzárendelését.  

Az ÁSZ 2004-ben javaslatot fogalmazott meg a Kormány részére is. A Mi-
niszterelnöki Hivatalt vezető miniszter az ÁSZ elnökét 2005. január 25-ei leve-
lében arról tájékoztatta, hogy az állami támogatások átláthatóságával össze-
függő intézkedéseket az államháztartási szabályozás felülvizsgálatának kereté-
ben teszik meg. A választási időszakra vonatkozó külön törvény megalkotásá-
val összefüggő javaslatunk vizsgálatára 2005. márciusban kerül sor a választá-
si eljárási törvény módosításának koncepciója keretében. Ez azonban nem tör-
tént meg. Bár az ÁSZ évek óta javasolta, hogy a TTT működési költségei támo-
gatásának elkülönítése céljából külön előirányzat kerüljön meghatározásra, ez 
a MeH véleménye szerint a költségvetési törvényjavaslat kidolgozásakor nem 
mutatkozott indokoltnak. (Az ÁSZ az elkülönítést azért javasolta, mert a TTT 
működési költségeinek alakítására az MTI Rt.-nek nincs hatásköre.) 

Az FB részére megfogalmazott ajánlásaink alapján a társaság belső ellenőrzése 
működésében 2004-ben hangsúlyt kapott az ellenőri megállapítások és javasla-
tok hasznosításának, a hiányosságok felszámolásának, az FB határozatok vég-
rehajtása ellenőrzésének igénye. 2004-ben a függetlenített belső ellenőr erről 
készített beszámolója szerint a belső ellenőr javaslatainak nagy részét a társa-
ság hasznosította.  

Az Állami Számvevőszék 2004. évi jelentésében megfogalmazott megállapítá-
sai, javaslatai és ajánlásai az MTI Rt.-nél 2004-ben nagyobb részben haszno-
sultak. A MTI Rt elnöke intézkedési tervében szereplő 13 feladatból 6 feladatot 
nem végeztek el határidőre, vagy teljes körűen. Évek óta részben elvégzett leg-
fontosabb feladatok: egyes szabályzatok, utasítások elkészítése összehangolása, 
aktualizálása; a közfeladatok és a társaság egyéb feladatainak meghatározása, 
a munka-, a megbízási- és vállalkozási szerződések tartalmi, teljesítmény 
szempontú felülvizsgálata, módosítása vagy megszüntetése; a nem jogszerű 
kettős foglalkoztatás (munka- és vállalkozási szerződések együttes alkalmazá-
sa), a színlelt munkaszerződések megszüntetése az ún. adómoratórium figye-
lembe vételével; a megbízási és vállalkozási szerződések egységesítése a feladat-
meghatározás, a teljesítés és számonkérés összhangja alapján; a Károly körúti 
bérlemény hasznosítása.  

Az ÁSZ évenkénti ellenőrzési tapasztalatai, megállapításai, javaslatai alapján 
formailag ugyan mindig készültek intézkedési tervek, de a feladatok nagy ré-
szét általában nem hajtották végre határidőre, vagy nem teljes körűen. 2004-
ben a feladatok végrehajtásának számonkérésében a következetesség javult. A 
társaság egyes feladatok esetében nem kellő körültekintéssel mérte fel a felada-
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tok nagyságát, elvégezhetőségének határidejét, az egyeztetésekhez szükséges 
időtényezőt. A vezetők személyében végrehajtott cserék is okoztak határidő 
módosításokat.  

A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk: 

az Országgyűlésnek  

1. tekintse át és módosítsa a 68/2002. (X. 4.) OGY határozatban megfogalmazott jog-
alkotási feladatnak megfelelően a nemzeti hírügynökségről szóló 1996. évi CXXVII. 
törvényt és az MTI Rt. Alapító Okiratát a teljes körűen összehangolt szabályozás ki-
alakítása, a közszolgálati feladatok és az azok ellátásához szükséges állami támogatás 
egyértelműbb és pontosabb meghatározása, a jelenlegi tulajdonosi megoldás felül-
vizsgálata és hatékonyabbá tétele érdekében;  

2. gondoskodjon az MTI Rt. működését hosszú távon befolyásoló középtávú stratégiai 
tervre vonatkozó tulajdonosi kontroll megteremtéséről; 

3. fontolja meg az MTI Rt. Alapító okiratának módosítását annak érdekében, hogy az 
Rt. támogatási igényét szakmai szempontból a TTT véleményezze a támogatások 
igénylésének célszerűsége érdekében. 

a Kormánynak 

1. kezdeményezze a 68/2002. (X. 4.) OGY határozatban az MTI Rt. támogatásával 
kapcsolatban megfogalmazott átláthatósági követelmény érvényre juttatása érdeké-
ben szükséges jogalkotási és egyéb intézkedéseket, különös figyelemmel a közösségi 
jog előírásaira;  

2. kezdeményezze az Nht. 2. § (1) bekezdése h) pontjában megjelölt – a választási idő-
szak feladataira vonatkozó – külön törvény megalkotását;  

3. fontolja meg a – következő évi költségvetési törvényjavaslatban – a TTT működési 
költségei támogatásának elkülönítését az MTI Rt. előirányzatától; 

4. fontolja meg a költségvetési törvényben szabályozott támogatáson kívül folyósított 
céltámogatások Tulajdonosi Tanácsadó Testület általi véleményének igénylését. 

a TTT elnökének 

1. szabályozza a testület ügyrendjében a döntési, a tanácsadói, a javaslattételi, a véle-
ményezési hatáskörében végzett feladatai ellátásával kapcsolatos eljárási rendet, 
szüntesse meg a testület működésében kialakult zavarokat az MTI Rt. elsődleges ér-
dekeinek figyelembevételével;  

2. kezdeményezze a tulajdonosnál a TTT-hez rendelt tulajdonosi jogosítványok egyér-
telmű meghatározását, az MTI Rt. alapító okiratának módosítását. 

az MTI Rt. elnökének 

1. intézkedjen, hogy az ÁSZ jelentések megállapításai, javaslatai alapján utasításban ki-
adott intézkedési tervek eredményes végrehajtása megtörténjen; 
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2. elemezze a 2005-ben kialakított szervezeti rend hatékonyságát és eredményeit; hoz-
za összhangba az SZMSZ-t az elnöki, alelnöki utasításokat és a munkaköri leírásokat; 
a felülvizsgálat és elemzés keretében kezdeményezze a TTT-nél, hogy az SZMSZ ré-
szeként szabályozásra kerüljön a TTT, az FB és az MTI Rt. közötti kapcsolattartás és 
együttműködés rendje;  

3. teremtse meg a középtávú stratégiai terv és az éves üzleti tervek közötti kapcsolatot. 
Egészítse ki a középtávú stratégiai tervet évekre lebontott, de középtávra megfogal-
mazott üzleti és pénzügyi tervvel, valamint intézkedési tervvel, amely tartalmazza a 
növekvő támogatási igény megállítását ellensúlyozó intézkedéseket és azok konkrét 
megtakarítási eredményeit, valamint meghatározza a tervhez kapcsolódó és határ-
időhöz kötött döntéshozói felelősséget. A kiegészített stratégiai tervről, hatályba lép-
tetése előtt, kérje ki a TTT és az FB előzetes szakmai véleményét; 

4. készítesse el az egységes, a szükséges forrásokat évekre lebontva tartalmazó közép-
távú ingatlangazdálkodási tervet; 

5. végezze el a megbízási – ezen belül a jogi szakértői – és vállalkozási szerződések ha-
tékonyságelemzését, a hasznosítás elsődlegessége alapján döntsön azok szükséges-
ségéről, határozza meg a szerződések egységes tartalmi követelményeit és biztosítsa 
azokban a feladatmeghatározás, a teljesítés és a számonkérés összhangját;  

6. intézkedjen a Károly krt.-i bérelt ingatlan kihasználatlan helyiségeinek hasznosítása 
érdekében; 

7. szüntesse meg a még meglévő nem jogszerű kettős foglakoztatást; gondoskodjon a 
munkavállalói szerződésekben kikötött összeférhetetlenség mellőzésével kötött vál-
lalkozói szerződések megszüntetéséről; 

8. intézkedjen a humánerőforrás gazdálkodás szabályainak, kritériumrendszerének 
megalkotásáról, az évek óta szorgalmazott teljesítményellenőrzési  és ösztönző rend-
szer bevezetéséről. 
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II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 

1. AZ MTI RT. MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYOZOTTSÁGA, TÖRVÉNYESSÉ-

GE, A FELADATOK ÉS A SZERVEZETI RENDSZER ÖSSZHANGJA  

Az Országgyűlés, az MTI Rt. alapítója, részvényesi és közgyűlési jogainak 
gyakorlója, 68/2002. (X. 4.) OGY határozatában – az ÁSZ korábbi, évenként 
megismételt javaslatai alapján – jogalkotási feladatot fogalmazott meg a hír-
ügynökségi törvény és az MTI Rt. Alapító Okirata áttekintésére, a teljes körű 
összehangolt szabályozás kialakítására, a közszolgálati feladatok és azok ellá-
tásához szükséges állami támogatás egyértelműbb és pontosabb meghatározá-
sára. Az Országgyűlés elnökének kezdeményezései ellenére a jogalkotási fe-
ladat – az ÁSZ 2005. évi helyszíni ellenőrzésének befejezéséig – nem teljesült. 
Nem alkották meg az Nht.-ben rögzített, a választási időszakban végzendő fe-
ladatokra vonatkozó törvényt.  

Ugyanakkor hasznosultak a társaság éves beszámolóinak elfogadására irányu-
ló ÁSZ javaslatok. Az Országgyűlés tudomásul vette az MTI Rt. 2002. és 2003. 
évi tevékenységéről szóló beszámolóját, az abban foglalt mérleg- és 
eredménykimutatást jóváhagyta, illetve hozzájárult a veszteségeknek a korábbi 
évek eredménytartalékával szembeni elszámolásához. (99/2004. (X. 13.), 
100/2004. (X. 13.) OGY határozatok)10  

Az Rt. tulajdonosi szerkezete, irányítási, működtetési és ellenőrzési megoldása 
speciális, eltér a társasági törvény szabályaitól. Az MTI Rt. tulajdonosa az Or-
szággyűlés, igazgatósága nincs, az igazgatóság feladatait az MTI Rt. elnöke látja 
el. A Felügyelő Bizottságnak sajátos feladata van, ami kiterjed a meghatározott 
értékhatárok feletti szerződések megkötésének előzetes jóváhagyására. A Tulaj-
donosi Tanácsadó Testület javaslattevő, véleményező, tanácsadó testület, ugya-
nakkor a törvényben meghatározott esetekben döntéshozó szervként működik.  

Az Országgyűlés, a TTT, az FB és az MTI Rt. elnöke között megosztott tulajdo-
nosi irányítás és ellenőrzés törvényi szabályozása, e szervezetek feladat- és ha-
tásköri szabályozásának hiányosságaiból eredő gondok lényegében az Rt. 
megalakulása óta ismétlődtek, illetve új feszültségpontokat is eredményeztek. 

Az ÁSZ évek óta kezdeményezi a jogalkotóknál, a TTT-nél és az MTI Rt.-nél a 
szabályozás felülvizsgálatát és pontosítását sikertelenül. 2004-ben is elmaradt a 
nemzeti hírügynökségi törvény, az MTI Rt. alapító okirata, a testületek ügyrend-
je, a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) rendelkezéseinek pontosítása, a 
tulajdonosi jogok gyakorlóinak egymás és a társaság közötti, a zavartalan mű-
ködéshez szükséges eljárási rendek megalkotása. A szervezetek közötti együttmű-
ködés hatékonysága 2004-ban sem javult. A tulajdonosi struktúrából eredő és az 

                                               

10 A számvitelről szóló 2000. évi C tv. 153. § (1) szerint ahhoz, hogy a társaság éves be-
számolási kötelességének eleget tudjon tenni az Országgyűlésnek, mint a közgyűlési jo-
gok gyakorlójának, az éves beszámolót az adott üzleti év mérlegforduló napjától szá-
mított 150 napon (május 31.) belül kell elfogadnia.  
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együttműködésben meglévő zavarokat ugyanazok az okok, a hatásköri kérdések 
eltérő értelmezése eredményezték.  

A társaság és az FB megállapodott az együttműködésben, ezt azonban a 2005. 
január 24-én kiadott SZMSZ-ben nem vezették át. A társaság a TTT-vel történt 
megállapodás után, a kettőt együtt figyelembe véve, tervezi az SZMSZ módosítá-
sát. 

Az ÁSZ véleményét tükrözi az FB elnökének a Magyar Országgyűlés Kulturális és 
sajtóbizottsága részére küldött – az MTI Rt. 2003. évi gazdálkodásáról szóló fel-
ügyelő bizottsági jelentés kiegészítését tartalmazó – levél is. Eszerint a tulajdonosi 
struktúrából adódó körülmény működési, hatékonysági problémákat okoz, lé-
nyegében a cég részvénytársasággá alakítása óta. A levélben az FB elnöke utal 
arra is, hogy a TTT ellentmondásos helyzetéből származóan a lényegében folya-
matosan kialakuló konfliktusok kifejezetten káros hatással vannak az Rt. műkö-
désére. 

A hatásköri kérdések eltérő értelmezése elsősorban a TTT-én belül, továbbá a 
TTT és az MTI Rt. elnöke közötti együttműködésben okozott működési zavaro-
kat. Ezek azt eredményezték, hogy a TTT-nek 2004. július 1-je óta nincs titkár-
sága, nem készült a testület által is elfogadott javaslat az MTI Rt. Alapító Ok-
iratának módosítására, a testület nem szabályozta ügyrendjében a döntési, a 
tanácsadói, a javaslattételi, a véleményezési hatáskörében végzett feladataival 
kapcsolatos eljárási rendet, nem lépett hatályba a 2004-re tervezett társasági 
SZMSZ módosítás, nem írtak ki prémiumfeladatot az MTI Rt. elnökének 2004-re 
sem, nem hagyták jóvá az MTI Rt. 2005. évi díjszabását a helyszíni ellenőrzés 
befejezéséig.  

Feszültség alakult ki 2003 szeptemberében a TTT elnöke, tagjai és a TTT titkársá-
ga vezetője között az igazgatói rangban lévő titkárságvezető és a beosztott mun-
katársak foglalkoztatása ügyrendeknek megfelelő hatásköri kérdésében. A konf-
liktus következtében a Titkársági létszám a szükségnél nagyobb mértékű lett. Az 
elnök és a titkárság vezetője továbbá az egyik dolgozó közötti viszony megrom-
lott, a TTT működésének hatékonysága romlott. Végül a testület 2004. március 
25-ei határozataival a titkárságvezető és egy beosztott dolgozó munkaviszonyát 
rendes felmondással – de a titkárságvezetőét azonnali hatállyal – megszüntette, 
egy dolgozót pedig más munkakörbe helyezett az Rt. Az intézkedések eredménye-
ként 2004. július 1-jétől a titkársági beosztások nincsenek betöltve, az elnök az 
elnök körüli adminisztrációs feladatok elvégezhetősége érdekében – saját költség-
térítése terhére – foglalkoztatja a korábban elküldött egyik dolgozót.  

A TTT 2004-ben a rendelkezésre álló dokumentumok szerint 35 határozatot ho-
zott, ebből 13 határozat a határozati javaslatok elvetését tartalmazza, pl. 2004. 
május 20-án a TTT elvetette azt a határozati javaslatot, amely szerint „A TTT el-
fogadja az MTI Rt. elnökének a pályázati célok 2003. évi megvalósításáról és a pályázat 
aktualizálásáról készített beszámolóját”. Egy másik határozatban 2004. június 17-
én a TTT elvetette azt a határozati javaslatot, amely szerint a TTT a miniszterel-
nöknél indítványozza az MTI Rt. elnökének felmentését. 

2004-ben nem készült a testület által is elfogadott javaslat az MTI Rt. Alapító 
Okiratának módosítására, a testület ügyrendje nem változott, nem szabályoz-
ták a döntési, a tanácsadói, a javaslattételi, a véleményezési hatáskörében vég-
zett feladatokkal kapcsolatos eljárási rendet sem. (Részletes megállapítások az 
ÁSZ jelentés 2. pontjában.) 
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Az Alapító Okirat V.5.5. pontja szerint a TTT-nek az MTI Rt. SZMSZ-ével kap-
csolatban véleményezési joga van. A véleményezési jogot, a jog gyakorlásának 
eljárási rendjét a TTT (saját ügyrendjében), és a társaság – megegyezés hiányá-
ban – (SZMSZ-ben) 2004-ben sem szabályozta. Korábban, pl. 2003-ban is, 
megállapodás helyett a hatásköri kérdések értelmezése céljából a testület és az 
MTI Rt. elnöke is többször rendelt meg jogi szakértői véleményeket, amelyek 
nem hasznosultak, a vitatkozó felek megegyezni nem tudtak. (A véleményezési 
jog gyakorlásával összefüggésben 2001-ben és 2002-ben is nézetkülönbség volt 
a TTT és a társaság között.)  

2004-ben az SZMSZ 2003. október 31-ei változata volt hatályban, érvényességét 
a TTT vitatta. Ebben az évben a TTT a társaság SZMSZ- ével kapcsolatban 3 ha-
tározatot hozott, de testületi vélemény a társasági tervezettel kapcsolatban nem 
készült, az MTI Rt. elnöke testületi határozat hiányában léptette hatályba az új 
SZMSZ-t 2005. január 24-én. 

A TTT 2004. február 12-ei határozatában az SZMSZ-szel kapcsolatos vita folyta-
tását a következő ülésre halasztotta. Március 11-én úgy határozott a testület, fel-
kéri a társaság elnökét, hogy a 2002. szeptemberi pályázatában jelzett reorgani-
zációs program és az MTI Rt. hosszú távú stratégiájának kidolgozása keretében 
készítse el az MTI Rt. új SZMSZ-nek tervezetét. A határozatban a feladat teljesíté-
sére határidőt nem jelöltek meg. Az október 21-ei TTT határozatban felkérte a 
társaság elnökét, hogy két héten belül az SZMSZ tervezett módosítását és a 2004-
2007-re szóló Stratégiai tervét a korábban beterjesztettnél áttekinthetőbb formá-
ban (az SZMSZ és a Stratégiai terv közötti összefüggéseket kibontva) nyújtsa be. 
Az SZMSZ-ben tervezett változásokat az ÁSZ jelentésben felvetettekre tekintettel is 
indokolja meg. Tisztázza a közszolgálati és nem közszolgálati feladatok közötti 
különbségeket is az SZMSZ és a Stratégiai terv kapcsán. A TTT csak ezen informá-
ciók birtokában tud megfelelni a törvényben meghatározott véleményalkotási 
kötelezettségének. A fenti előterjesztés kézhezvétele után a TTT legkésőbb két hé-
ten belül kialakítja álláspontját.  

Az MTI Rt. elnöke 2004. november 4-ei levelében arról tájékoztatta a TTT elnö-
két, hogy az SZMSZ-szel kapcsolatos október 22-ei TTT határozatban foglalt fel-
szólítást jogászokkal történt konzultáció alapján nem teljesíti, mert a határozat 
nincs hitelesítve, nem jogszerű, a véleményezési jogkör önkényes kiterjesztését 
valósítja meg azáltal, hogy az MTI Rt. elnöke számára véleménynyilvánítás 
helyett tételes feladatokat szab meg. Az MTI Rt. elnöke e levélhez mellékelt egy 
írásos anyagot, amely véleménye szerint részletesen áttekinti az ÁSZ javaslatok 
és a stratégiai terv összefüggéseit az SZMSZ tervezett módosításaival. E levélben 
az elnök kérte az SZMSZ véleményezésének napirendre tűzését, a véleményezési 
folyamat lezárását. Az elnöki levél szerint a TTT-nek immár több mint három 
hónapja megküldött SZMSZ tervezet ügye még mindig nem jutott nyugvópont-
ra, ami a társaság hatékony és eredményes működését már kifejezetten hátrál-
tatja, mert a társaság jövője szempontjából igen fontos szervezeti változásokat 
az elnök nem tudja megvalósítani. (A TTT elnökének észrevétele szerint „a TTT 
határozatai (egyetlen kivétellel) megfelelően hitelesítve lettek, így az SZMSZ-szel kap-
csolatbab minden alap nélküli ennek a hiányára hivatkozni.”) 

A TTT az SZMSZ ügyét 2004. november 18-ai ülésére – a meghívó szerint – na-
pirendre tűzte, határozat nem született. 
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Nem határozott meg a testület kellő időben (az év első negyedévének végéig) 
2003. évi prémiumfeladatot az Rt. elnöke számára. A TTT és az Rt. elnöke 
közötti megbízási szerződés alapján az alapdíj 20%-ában meghatározott pré-
mium összegét a kiírás elmaradása esetén is ki kell fizetni. A TTT-26/2004. (V. 
20.) sz. határozatában úgy döntött, hogy a társaság elnöke 2003. évi prémiu-
ma kifizethető. Az MTI Rt. elnöke 2004. évi prémiumfeladatainak meghatáro-
zása érdekében a TTT négy határozatot hozott. Az elsőben február 12-én felkér-
ték a társaság elnökét, hogy a 2003. üzleti évre vonatkozó beszámolót és értéke-
lést, a 2004. évi üzleti tervet március 16-áig juttassa el a testület tagjainak, an-
nak érdekében, hogy a TTT az elnöki prémium meghatározására vonatkozó fe-
ladatát teljesíteni tudja. A második határozatban március 25-én az egyik testü-
leti tag elnöki prémiumfeladatra vonatkozó előterjesztését elvetették. A harma-
dik határozatban március 25-én a prémiumfeladat kitűzésének határidejét 
2004. május 31-ére módosították és rögzítették, hogy az MTI Rt. elnökének 
megbízási szerződésében szereplő automatizmus nem alkalmazható. A negye-
dik határozatban ugyancsak március 25-én felhatalmazták a TTT elnökét, 
hogy az MTI Rt. elnökének megbízási szerződését közös megegyezéssel módosít-
sák. A módosítás szerint a prémiumfeladat kiírási határideje az első negyedév 
vége helyett május 31. A témával kapcsolatban több határozat nem született, 
prémiumfeladatot a módosított határidőn belül sem határoztak meg. Az MTI 
Rt. elnökével kötött megbízási szerződés alapján a prémiumot akkor is ki kell 
fizetni, ha a TTT a prémiumfeltételeket nem tűzi ki.  

Az MTI Rt. díjszabásának jóváhagyása a TTT ügydöntő hatáskörébe tar-
tozik. Az Nht. {21. § (1) bek. h) pont, 2. § (3) bek.} és az Alapító Okirat sem pon-
tosítja, hogy a díjszabás jóváhagyása az MTI Rt. mely termékeire, termékcso-
portjaira vagy szolgáltatásaira – csak a közszolgálati vagy az MTI Rt. összes 
termékére, szolgáltatására – vonatkozik, a díjszabás milyen mélységű bemuta-
tása szükséges a döntés meghozatalához. E döntési hatáskör gyakorlásának el-
járási rendjét a TTT ügyrendje és az MTI Rt. SZMSZ-e az ÁSZ korábbi javaslatai 
ellenére sem tartalmazza. (Az elmúlt három évben azt javasoltuk a TTT-nek, 
hogy szabályozza a testület ügyrendjében, a döntési, a tanácsadói, a javaslatté-
teli, a véleményezési hatáskörében végzett feladatai ellátásával kapcsolatos el-
járási rendet.11) 

Az Nht., az MTI Rt. Alapító Okirata díjszabással kapcsolatos pontatlansága, a 
TTT és a társaság közötti megegyezés, szabályozás hiánya miatt a társaságnak 
2002-ben és 2003-ban sem volt TTT által elfogadott, érvényes díjszabása. A 
2004. évi díjszabást a TTT-3/2004. (02. 12.) sz. határozatával elfogadta azzal, 
hogy a menedzsment 2004 első félévének végén beszámol az ártárgyalások 
eredményeiről. (A TTT elnökének véleménye szerint a testület többsége a 2004-
es díjszabást csupán azért szavazta meg, „mert az összeomlani látszó piaci helyzetben 
erősíteni akarta – az MTI Rt. elnökének kifejezett kérésére – a cég tárgyalási pozícióit.”) A 
2004. évi díjakról még egy határozat született 2004. április 15-én. E szerint a 

                                               

11 Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2001. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről (0236), 
a Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2002. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről (0326) 
és a Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2003. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről 
(0425). 
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TTT megtárgyalta az MTI Rt. vezetése által az OS (Országos Sajtószolgálat) OTS 
(Original Text Service) szolgáltatások szervezeti összevonása tárgyában benyúj-
tott előterjesztést, a szolgáltatások díjszabását elfogadta.  

Az MTI Rt. elnöke megbízási szerződésének 26. pontja szerint az elnök évente 
október 15-ig köteles a TTT elé terjeszteni a következő évi díjszabást, a TTT pe-
dig november 30-áig dönt a díjszabás elfogadásáról. A 2004. évi díjszabás elfo-
gadása a megbízási szerződés határidőihez képest késett, előrelépés a 2005. évi 
díjszabás jóváhagyási folyamatában sem volt. Az MTI Rt. elnöke nem terjesz-
tette határidőre a TTT elé a 2005. évi díjszabást. Az MTI RT. elnöke 19 napot 
késett a tervezet benyújtásával. 

A határidő elmulasztásával kapcsolatos kérdést – meghívó szerint – a TTT 2004. 
november 4-ei ülésére tűzte napirendre. Az MTI Rt. elnöke 2004. november 4-ei, a 
TTT elnökének írt levelében a késés okát az első féléves ártárgyalások eredménye-
iről készült társasági előterjesztés megvitatásának elmaradásában jelölte meg. A 
levél szerint az elnök a díjszabás beterjesztésével meg szerette volna várni, hogy 
mi hangzik el az első féléves ártárgyalások eredményeiről folytatott vitában. A 
2005. évi díjszabási javaslat e levél melléklete volt.  

A TTT-35/2004. (XII. 09.) sz. határozatában az MTI Rt. díjszabási tervezetét hi-
ányosnak minősítette és arra kérte a társaság elnökét, hogy az előterjesztést 
több ponton (4 főpont, 8 alpont, továbbá 7 szolgáltatás) egészítse ki. A határo-
zatban határidőt nem szabtak meg, de a határozatot továbbító, a társaság el-
nökének címzett, 2004. december 16-ai keltezésű levélben a TTT elnöke a hatá-
rozatban foglaltak teljesítését 2004. december 31-éig kérte. A TTT határozatnak 
megfelelő előterjesztést a helyszíni ellenőrzés befejezéséig a testület nem kapott. 

Az MTI Rt. elnöke 2004. december 22-ei válaszlevelében közölte, hogy a határidőt 
nem tudja elfogadni egyrészt, mert a TTT határozatban határidő nincs megjelöl-
ve, másrészt, mert a TTT elnökének levelét december 21-én vette kézhez, így a ha-
táridő irreálisan rövid, harmadrészt előre bejelentette az erre az időtartamra eső 
szabadságát.  

1.1. A társasági működés szabályozása 

A társaság SZMSZ-ét az MTI Rt. elnöke 2003-ban kétszer módosította, 2004-
ben a szabályzat nem változott. 2003. október 31-étől – formailag új SZMSZ ké-
szült, ami hatályban volt 2004-ben is – de az SZMSZ generális felülvizsgálata 
elmaradt, így a megváltoztatott szervezet egységei között a feladatok megosztá-
sának, a hatályos elnöki és alelnöki utasításoknak és a munkaköri leírásoknak 
az összehangolása nem történt meg. (Pl. az Informatikai Titkárságnak a létre 
nem hozott humánpolitikai osztály számára kellene munkaügyi jelentést készí-
teni. A hatályban lévő, az archiválási szabályzatról szóló 1/1999. évi Elnöki 
utasításban nem létező szervezeteknek van feladata, mert nem hangolták össze 
az SZMSZ új szervezeteinek, illetve azok elnevezésének és a hatályos utasítá-
soknak a szövegét. A 2003-ban hatályba lépett szervezeti változások szabályo-
zásában sem volt elvárás a munkaköri leírások elkészítéséért és folyamatos 
karbantartásáért való felelősség egységes és következetes megjelenítése. Ez a fe-
ladat, illetve felelősség nem elvárás az Elnöki iroda, az informatikai, a humán-
erőforrás igazgatója esetében, így a munkaköri leírások hiánya miatt nem 
vonhatók felelősségre. Elmaradt az ÁSZ ellenőrzési megállapításaiban koráb-
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ban többször kifogásolt SZMSZ hiányosságok és pontatlanságok megszüntetése 
is. 2004-ben a szúrópróbaszerűen kiválasztott 6 munkavállaló közül 5-nek nem 
volt munkaköri leírása.)  

A 2003-as változtatások lényegében az igazgatói szintek bővülését eredményez-
ték, 9 igazgatói munkakör lett, a munkavállalók száma 2003. december 31-én 
459 fő volt. A társaság munkatervében vállalt átfogó szervezeti felülvizsgálatra 
nem került sor, a vállalt határidőt egyszer módosították. Az MTI Rt. létszámterve-
zése és a létszámgazdálkodás elveinek kidolgozására vonatkozó munkatervi fela-
dat 2003. szeptember 30-ai határideje 2004. április 15-ére változott.  

2004. július 30-ai dátummal készült el az „Indoklás a Magyar Távirati Iroda Rt. 
Szervezeti és Működési Szabályzatának 2005……-i tervezett módosításához” című 
dokumentum. A dokumentum szerint a társaság az új szervezet kialakításánál 
figyelembe veszi a szervezet átvilágítását végző szakértők véleményét, az MTI 
Rt. középtávú stratégiáját, a csoportos létszámleépítés alapján megszűnő fela-
datokat, illetve szervezeteket, az ÁSZ által kifogásolt következetlenségeket. Nem 
készült el a szakértői anyag adaptálása az MTI Rt. szervezeteire, a munkakör-
ökre, a megmaradó munkakörökben, beosztásokban foglalkoztatni kívánt dol-
gozók nevesítésére, alkalmasságuk minősítésére. A dolgozók teljesítménye nem 
volt elsődleges szempont a két ütemben végrehajtott csoportos létszámleépítés-
nél sem. Az MTI Rt. Üzemi Tanácsával kötött megállapodásban rögzített lét-
szám-leépítési szempont rendszerben a dolgozó teljesítménye a harmadik he-
lyen, az öregségi és korengedményes nyugdíjazás után, szerepelt. Elmaradt a 
hatékonyabb működés várható eredményeinek bemutatása, a változtatások 
várható hatása a költségek és ráfordítások összegének alakulására. 2004-ben 
sem készült el a társaság humánerőforrás gazdálkodási terve, a humánerőfor-
rás gazdálkodás tartalmának, szabályainak, kritériumrendszerének meghatá-
rozása, ösztönző rendszer bevezetése. Nem vezették be az évek óta szorgalma-
zott teljesítményértékelési rendszert. mivel a menedzsment értékelése szerint 
„még nem teremtődtek meg a feltételei”. 

A meglévő szervezeti rend komplex áttekintése szervezetfejlesztő tanácsadó cég 
megbízásával, a szükséges, szervezettel összefüggő feladatok elvégzésének a meg-
kezdése az elnöki pályázatban és a társaság 2003-as I. és II. negyedévi munkaterv-
ében is szerepelt, végrehajtása a tervezett határidőben nem történt meg. Az MTI Rt. 
2003-ban szerződést kötött egy tanácsadó céggel az operatív működés fejlesztésére 
és az oktatás támogatására 10 M Ft értékben. A cél az volt, hogy átvilágítva az ak-
tuális működést és erőforrásokat, olyan gyorsan realizálható erőforrás csökkentési 
potenciálokat tárjon fel, amelyek a napi működés megzavarása és az aktuális tel-
jesítmény romlása nélkül rövidtávon realizálhatóak. A részanyagok és az összegző 
szakértői anyag is elkészült. A szakértői anyagban megfogalmazott és beazonosít-
ható javaslatokat a 2004-ben tervezett és megvalósított csoportos létszámleépítés 
alkalmával részben figyelembe vette az Rt.  

Az emberi erőforrás gazdálkodásnak a középtávú (2004-2007) humánerő-
forrás-gazdálkodási tervét – az MTI Rt. 2004. II. félévi munkaterve szerint – 
2004. VIII. 31-ig kellett volna elkészíteni. Ilyen terv nem készült, a 2004. júli-
us 29-én kiadott stratégiai terv általánosan megfogalmazott célokat tartalmaz. 
Nem készült el határidőre teljes körűen a 2004. évi képzési, továbbképzési terv.  

Az elkészült részterveket nem hagyták jóvá. A 2004-2007. évi stratégia intézkedé-
si tervében meghatározott, „az MTI Rt. jövedelmezőségével arányos bérfejlesztési kon-
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cepció kialakítása”, továbbá „az MTI Rt. bér- és jövedelmi rendszere általános elveinek 
kidolgozása, a bértáblázat elkészítése” című, eredetileg 2005. I. negyedévre tervezett 
feladat elvégzésének határidejét 2005. IV. negyedévre módosították 

A TTT 2004. március 11-ei határozata alapján készített új SZMSZ-t az Rt. elnö-
ke több hónapra nyúló egyeztetési folyamat után a TTT testületi vélemény nél-
kül 2005. január 24-én léptette hatályba. A TTT és az MTI Rt. elnöke között a 
korábbi, feszültségeket eredményező gyakorlat folytatódott.  

A szervezeti változtatás konkrét eredményeinek kimutatatására és értékelésére 
a közszolgálati és az új, piaci feladatok pontos megfogalmazása, a feladatok 
elvégzését biztosító szervezeti formák kijelölése, működésük összehangolása, a 
feladatok létszámigényének, személyi és tárgyi feltételei meghatározásának 
várható költségtervezése hiányában 2005-ben sem lesz mód.  

1.2. A részvénytársaság közfeladatainak ellátásához kapcso-
lódó társasági szabályzatok 

Az SZMSZ 2003-ban önálló, kiemelt feladatként igazgatói szintre emelte a pro-
jektelszámolások és költségvetési kapcsolatok ügyintézését, elhatározva az el-
számolások szabályozását. A 2003-ban kinevezett igazgató 2004-ben tervezte e 
szabályok megalkotását. 2004-ben 3 alelnöki utasítást adtak ki, amelyekben az 
egyedi jelleggel megítélt céltámogatások – célnak megfelelő – felhasználásának 
folyamatba épített ellenőrzését, a létszám-leépítési támogatás felhasználását, 
és az informatikai eszközökkel kapcsolatos gazdálkodás egyes kérdéseit szabá-
lyozták. A szabályok megalkotását az ÁSZ szorgalmazta. 

A működési céltámogatás társasági igénylésének és felhasználásának sza-
bályozása nem készült el. A szabályozásra az MTI Rt. megalapítása óta nem 
került sor.  

A társaság közszolgálati feladatai ellátásához szükséges mértékű állami tá-
mogatása (működési céltámogatás) összegének meghatározása 2003-ban, 
2004-ben és a 2005-ös költségvetési törvény előkészítési folyamatában alku 
eredménye volt. Az igényelt támogatások összegének meghatározását nem 
előzte meg a közszolgálati feladat termék vagy termékcsoport/szolgáltatás szin-
tű társasági meghatározása, kritériumrendszerének és számítási módszerének 
kialakítása.  

A támogatási kérelemben megfogalmazott támogatási igény összegének nagy 
részét a 2003-as és a 2004-es és a 2005. évi költségvetési törvényben is méltá-
nyolták. A közszolgálati feladatok pontos meghatározása nélkül nem 
teljesíthetők az uniós elvárások, a támogatások odaítélésének, fel-
használásának átláthatósága és ellenőrizhetősége. E megállapításunkra 
hivatkozik a TTT egyik tagjának az ÁSZ elnöke részére 2005. február 7-én írt 
levele is, amelyben az MTI Rt. támogatási kérelmével foglalkozik. Pontosításra 
szorul az Nht. megfogalmazása a társaság nyereségének, illetve eredménytar-
talékának a felhasználásával kapcsolatban is, mivel a felhasználást a közszol-
gálati feladatokkal összefüggésben határozza meg a törvény. 
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A társaság szerint szükségesnek tartott támogatási összeg meghatározásakor a 
meglévő szervezet költségeivel számoltak, hatékonyságjavító intézkedéseket 
nem vettek figyelembe. (A korábbi és a 2004-es igényt alátámasztó kérelmek-
hez nem csatolták az FB és a könyvvizsgáló véleményét, azokat nem is kérték.12 
Az MTI Rt. Alapító Okirata 10.3. pontja alapján a támogatási javaslatot az FB 
és a könyvvizsgáló véleményével együtt kell az MTI Rt. elnökének megtenni. 
Megállapításaink hasznosításának tekintjük, hogy a 2005-ös támogatási 
igényhez még ha utólag is de, csatolták az FB és a könyvvizsgáló véleményét, 
akik az MTI Rt. igényét megalapozottnak tartották.) A részvénytársasági indok-
lások tartalma általában mindig ugyanaz volt: inflációkövetés, vagy annak 
elmaradása; a TTT működési költségei; a választások idejére törvényben meg-
határozott feladatok költségei, a bérfejlesztés elmaradása. 2004-ben az MTI Rt. 
az 1607 M Ft működési célú támogatáson kívül 706 M Ft állami céltámogatást 
kapott, amelyből 689 M Ft-ot használt fel.  

Az Állami Számvevőszék korábban és 2004-ben – a költségvetési törvényjavaslat 
elkészítésénél – is javasolta a TTT működési költségeinek elhatárolását az MTI Rt. 
támogatásától, mert ezek a költségek a Társaság tevékenységétől függetlenül 
alakulnak. A költségvetési törvényjavaslat módosítása elmaradt. Az Állami 
Számvevőszék javaslata ellenére nem alkották meg az Nht.-ban rögzített, a vá-
lasztási időszakban végzendő feladatokra vonatkozó külön törvényt.13

A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter a Kormánynak tett ajánlások nyo-
mán tett kormányzati intézkedésekről készített összeállításában az ÁSZ elnökét 
2005. január 25-ei levelében arról tájékoztatta, hogy a 68/2002. (X. 4.) OGY ha-
tározatban megfogalmazott átláthatósági követelmény érvényre juttatása érde-
kében szükséges jogalkotási és egyéb intézkedéseket, különös figyelemmel a kö-
zösségi jog előírásaira, az államháztartási szabályozás felülvizsgálatának kereté-
ben történik majd meg. A levél szerint a választási időszakra vonatkozó külön 
törvény megalkotásával összefüggő Kormánynak tett másik javaslatunk vizsgá-
latára 2005. márciusában kerül sor a választási eljárási törvény módosításának 
koncepciója keretében. Harmadik javaslatunk figyelembe vétele – a TTT működé-
si költségei támogatásának elkülönítése céljából külön előirányzat meghatározá-
sa – a költségvetési törvényjavaslat kidolgozásakor nem mutatkozott indokolt-
nak. A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter ugyanakkor a Pénzügyminiszté-
rium fejezet működésének ellenőrzéséről készült javaslatainkkal kapcsolatban 
megemlíti, hogy a költségvetési előirányzatok megalapozottságának és haté-
konyságának kikényszerítése alapvetően nem jogi megoldást igényel, bár a 
szankcionálás tekintetében valóban szükséges a szabályozás fejlesztése. 

                                               

12 Lásd az Állami Számvevőszék Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2000. évi gazdál-
kodásának ellenőrzéséről (0124), a Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2001. évi gaz-
dálkodásának ellenőrzéséről (0236) és a. Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2002. évi 
gazdálkodásának ellenőrzéséről (0326) 1.1 pontjait. 

13 Lásd az Állami Számvevőszéknek az MTI Rt.-nél végzett korábbi ellenőrzése alapján 
tett ajánlásaiból az ÁSZ Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2000. évi gazdálkodásá-
nak ellenőrzéséről (0124), a Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2001. évi gazdálkodá-
sának ellenőrzéséről (0236), a Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2002. évi gazdálko-
dásának ellenőrzéséről (0326) és a Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2003. évi gaz-
dálkodásának ellenőrzéséről (0425). 
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Az MTI Rt. a közbeszerzés rendjét 2003 végén újra szabályozta. A közbe-
szerzési szabályok 2004. évi változását követően, – a közbeszerzési értékhatárok 
2004. január 1-jétől – a 2003. évi társasági szabályozást az Rt. 2004. május 26-
án január 1-jére visszamenőleges hatállyal aktualizálta.  

A személyes adatok védelmére – a személyes adatok védelméről és a közér-
dekű adatok nyilvánosságáról szóló, többször módosított 1992. évi LXIII. tör-
vény előírásainak betartására – az MTI Rt.-nél önálló szabályozás nincs, egyes 
elemei a társaság különböző szabályzataiban fellelhetők. (Pl. a Szakmai Köz-
szolgálati Tájékoztatási Szabályzatról 2001. május 15-én kiadott Elnöki utasí-
tás, az archiválási szabályzatról szóló, 1999. január 18-án kiadott Elnöki utasí-
tás.) A szabályozás szükségességét indokolja, hogy az MTI Rt. elnöke 2003-ban 
jogi szakértői véleményt kért annak eldöntésére, hogy kiadhatók-e a TTT részé-
re munkajogi dokumentációk.  

A Szakmai Közszolgálati Tájékoztatási Szabályzat megújított változata 2004-ben 
elkészült, 2005. január 24-én lépett hatályba, de kimaradt belőle a személyes 
adatok védelmével összefüggő szabályozás, ami a korábbi szabályzat melléklete 
volt. A személyes adatok védelmével kapcsolatos szabályozás elkészítésére az MTI 
Rt. 2004-ben jogi szakértőt bízott meg. Az elkészített szakértői anyag 625 E Ft-ba 
került. A szakértői anyagot az Rt. 2004-ben nem hasznosította. 

A társaság jelenleg érvényes archiválási szabályzatát az ORTT 1998. december 
9-én hagyta jóvá. Az 1999-ben kiadott archiválási szabályzatot a társaság 
2003. december 15-ei határidőre tervezte korszerűsíteni megbízott ügyvéd vé-
leményének figyelembevételével, mivel az archiválás technikai, technológiai 
megoldásai, jogszabályi és társasági szervezeti keretei az eltelt időszakban 
megváltoztak. Az archiválási szabályzat végleges tervezetét az ORTT részére is 
meg kell küldeni, egyetértő véleményük megadását követően lehet hatályba 
léptetni. Az szabályzat 2004 elején elkészült, amelyet az MTI Rt. elnöke 2004. 
április 29-én megküldött a TTT elnökének véleményezésre. Az archiválási sza-
bályzat véleményezése nem tartozik a TTT hatáskörébe. Ezt a társaság média-
szakértő ügyvédje is megerősítette. A szabályzatról 2004-ben TTT határozat 
nem született. Az utasítás tervezetét az MTI Rt. elnöke 2004-ben nem terjesztet-
te az ORTT elé. 

A nemzeti hírügynökségről szóló 1996. évi CXXVII. törvény 2. § (1) j) bekezdése 
szerint a nemzeti hírügynökség közszolgálati feladata, hogy a tevékenysége során 
birtokába került kulturális értékek és történelmi jelentőségi eredeti dokumentu-
mok tartós megőrzéséről és védelméről archívumában gondoskodik, azokat szak-
szerűen összegyűjti, tárolja, gondozza, és az azokhoz való hozzáférhetőséget biz-
tosítja. A törvény 11. §-a előírja, hogy az archiválás szabályait és feltételeit, a 
hasznosítás módját a közgyűjteménynek nem minősülő dokumentumok vonat-
kozásában az MTI Rt. elnöke az ORTT-vel egyetértésben külön szabályzatban ál-
lapítja meg.  

Az MTI Rt. termékei jogosulatlan felhasználásának megakadályozására 
a – korábbi Monitoring csoport (két fő) helyett az SZMSZ 2005. január 24-ei ha-
tálybaléptetésével egyidejűleg létrejött – Médiafigyelő osztálynak, kibővített te-
vékenységi köre van. A Monitoring csoport az értékesítési igazgatósághoz tarto-
zott, a Médiafigyelő osztály munkáját viszont a hírigazgató irányítja. (A mun-
kaszerződések, munkaköri leírások 2005. február 28-án még a régi szervezeti 
felállást tükrözték.) A változást a társaság eredetileg 2004. októberére tervezte 
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megvalósítani. A korábban kétfős csoport létszámát jelentősen – 4 fő plusz egy 
fő külsős megbízottra – megemelték.  

A 2004. szeptember 30-ai indoklás szerint a Médiafigyelő osztály feladatai: 

• az MTI által kibocsátott hírek és képek engedély nélküli felhasználásának 
megakadályozása, korlátozása, az engedély nélküli felhasználói kör lehetőség 
szerinti jogszerű csatornába történő terelése; 

• folyamatosan nyomon követi és regisztrálja az MTI szolgáltatásainak előfize-
tői felhasználását; 

• statisztikákat, napi, heti és havi elemzéseket készít, szükség esetén dokumen-
tációt szolgáltat az MTI jogainak megsértése ügyében induló jogi eljárások-
hoz; 

• folyamatosan elemzi az MTI-anyagok, -képek, -grafikák és más információk 
hasznosulásának jellegzetességeit, a sajtópiacon történő szakmai változáso-
kat. 

Az új szervezeti egység munkájának hatására új előfizetői szerződés megkötésé-
re vagy meglévő szerződés módosítására nem került sor. A 2005. január 24-ei 
SZMSZ az említett indoklás első pontjában meghatározott legfontosabb felada-
tot nem is tartalmazza.  

1.3. A TTT és az FB működését biztosító társasági szabályozás  

A korábbi és a 2004-ben érvényes SZMSZ változatok nem szabályozták a társa-
ságnak a TTT-vel és az FB-vel való kapcsolattartási és együttműködési feladata-
it, a kapcsolattartás területeit, módját, rendszerességét, a testületek működési 
(személyi és tárgyi) feltételeit, a feltételek biztosításának garanciáit.  

(A szabályozás szükségességét az együttműködésben kialakult zavarok miatt az 
ÁSZ korábbi jelentéseiben is hangsúlyozta. A társaság és az FB 2004. augusztus 
31-én megállapodott az együttműködésben, ezt azonban a 2005. január 24-én 
kiadott SZMSZ-ben nem vezették át. A társaság és a TTT ez idáig nem állapo-
dott meg az együttműködésben. A társaság a két megállapodást együtt figye-
lembe véve tervezi majd az SZMSZ módosítását.)  

A szabályozás hiánya 2004-ben a társaság és a TTT együttműködésében az 1. 
pontban kifejtettek szerint okozott zavarokat és szükségtelen többletköltséget az 
MTI Rt.-nek.14  

Pályázatában az MTI Rt. jelenlegi elnöke fontosnak tartotta a testületek és a Tár-
saság közötti együttműködés javítását. Az elnökválasztás pályázatának egyik kri-
tériuma volt a TTT-vel való kölcsönös együttműködés szabályozása.  

                                               

14 Lásd az Állami Számvevőszéknek az MTI Rt.-nél végzett korábbi ellenőrzése alapján 
tett ajánlásaiból az ÁSZ Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2000. évi gazdálkodásá-
nak ellenőrzéséről (0124), a Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2001. évi gazdálkodá-
sának ellenőrzéséről (0236), a Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2002. évi gazdálko-
dásának ellenőrzéséről (0326). és a Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2003. évi gaz-
dálkodásának ellenőrzéséről (0425). 
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2. AZ MTI RT. GAZDÁLKODÁSA  

2.1. Az éves üzleti terv és az elfogadott stratégiai terv kapcso-
lata 

A vizsgálat részére átadott éves üzleti terv első változata 2004. február 2-án ké-
szült, amelyet többszöri átdolgozás után 2004 májusában véglegesítettek. Az 
üzleti terv elsődleges célja, hogy vázat adjon az évi gazdálkodáshoz, felmérve a 
rendelkezésre álló erőforrásokat és reálisan összegezve a gazdasági környezet 
változásait, a kedvező és kedvezőtlen hatásokat, előre jelezve a bevételek és ki-
adások várható alakulását. Elkészítésére nincs törvényi kötelezettség, elsősor-
ban a tulajdonos elvárásai alapján a menedzsment vagyon gyarapítási szán-
dékainak eléréséhez szükséges ésszerű és racionális gazdasági folyamatok 
meghatározása az üzleti tervek készítésének célja. Az MTI Rt. tulajdonosának – 
az Országgyűlésnek – és a társaságnak nem elsődleges célja a vagyon gyarapí-
tása, hanem a közszolgálati feladatok ellátása. A tulajdonos által meghatáro-
zott társasági forma – a részvénytársaság – célja viszont az, hogy a közszolgála-
ti feladatok ellátása a rendelkezésre álló eszközök célszerű és hatékony működ-
tetésével, a legkisebb ráfordítással valósuljon meg.  

Az intézmény működése azonban nem attól válik hatékonnyá, hogy piacorien-
tált szervezet kereteiben működik, hanem hogy ez az irányítási forma alkalmas 
keretet nyújt a hatékony gazdálkodás és a döntéshozatali felelősség együttes 
érvényesítésére. A döntéshozatali felelősség az MTI Rt. testületeinél – beleértve 
az igazgatósági hatáskört gyakorló elnöki funkciót is – nem kidogozott, nincs 
arányban a döntéshozói hatáskörrel, érvényesítésének a jogi szabályozás hiá-
nya szab határt. A felelősség megteremtése érdekében az elsődleges szempont 
az átlátható, egyértelmű szervezet kialakítása és a jogszabályi háttér megvál-
toztatása a testületi tagok felelősségének a kiterjesztésével, kötelességeikkel il-
letve a gondos gazdálkodás szabályainak a megszegése estén, a döntéshozói 
jogosultságokkal és feladatokkal arányban. A testületeket maga az Nht. pon-
tatlan megfogalmazása is akadályozza abban, hogy a legfontosabb felügyeleti 
feladataikat ellássák (nincs egyértelműen meghatározva a TTT feladata, ha-
tásköre és jogosultsága, az elnöki tevékenység gyakorlása körében végrehajtott 
intézkedések TTT általi kifogásolása nem von maga után következményeket, 
stb.). 

A jelenlegi gyakorlat szerint az üzleti tervet a közcélú feladatok ellátásának 
költségeit ellensúlyozni hivatott költségvetési támogatás ismeretében és 
tulajdonosi kontroll nélkül véglegesítik. Sem jogszabályi előírás, sem az 
alapító okirat nem rendelkezik az üzleti terv és az arról kialakított társasági tes-
tületek véleményeinek tulajdonos részére történő benyújtásáról, ennek ellenére 
az FB az éves üzleti tervet véleményezi. A gondos tulajdonosi szemlélet és a ha-
tékony gazdálkodás szempontjai szerint a támogatásigénylést a jóváhagyott 
stratégia és egy erre épülő, megalapozott üzleti terv ismeretében indokolt be-
nyújtani és meghatározni.  

Az MTI Rt. 2004. évi üzleti tervének készítésekor a vezetést a veszteséges gaz-
dálkodás elkerülésének koncepciója vezérelte, amelynek két pillére a takarékos-
sági terv és a létszámleépítés. A takarékossági intézkedések hatására a költsé-
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gek nem emelkedtek, a létszámleépítés eredménye viszont a 2005. év tevékeny-
ségének értékelésekor állapítható meg. Az MTI Rt. tevékenységéből következően 
a személyi jellegű kiadásokra fordított összeg jelenti a legnagyobb költségtételt. 
A külső szakértő cég bevonásával végzett felmérések szerint „120-150 fő leépíté-
se révén az MTI Rt. megbomlott pénzügyi egyensúlya már 2005-re helyreállna, 
amennyiben a bevételek nem csökkenek tovább, és a 2005. évi támogatást reálértéken 
biztosítja az állam”.  

A közszolgálati feladatok ellátásához szükségszerű központi költségvetési tá-
mogatásnak csak akkor van értelme, ha ezzel a közszolgálat költségigénye ma-
radéktalanul fedezhető. A finanszírozásban megjelenő támogatási összeg a fe-
ladatokkal nincs összefüggésben, évente változó összegű, az igényelt összeg-
számításokkal nem alátámasztott, ezért megalapozatlan. A konkrét költség-
igény kiszámítása komplex feladat, amelyen belül a kereskedelmi és közszolgá-
lati tevékenység szétválasztása az MTI Rt. jelenlegi számviteli-nyilvántartási 
rendszerével technikailag megoldható. 

A 2004-2007. évekre vonatkozó stratégiai terv piaci szemléletű, a nemzeti hír-
ügynökségről szóló törvény által meghatározott közszolgálati feladatok ellátá-
sát, a közszolgálati jelleg elsődleges szempontjait csak részben érinti. A benne 
szereplő megállapítások általános jellegűek és nagyvonalúak, egyes esetekben 
pontatlanok, megalapozatlanok.  

Mint például: 

„A 2004. év a fordulat stratégiája megvalósításának első esztendeje: megkezdődött a 
hangsúly áthelyezése a médiatípusú hírügynökségi vásárlókról a gazdasági szféra po-
tenciális vevőire.” A megfogalmazásból nem egyértelmű ki számít potenciális ve-
vőnek a következő években. Az árbevétel szempontjából meghatározó húsz leg-
nagyobb vevő adatainak az elemzése a jelentés 2.2 pontjában megtalálható.  

„A cég hatékonyan használja fel a közszolgálati feladatainak ellátásához szükséges 
költségvetési támogatást.” A közszolgálati feladatok egyértelmű meghatározásá-
nak a hiányában – amelyet az ÁSZ MTI Rt. gazdálkodását ellenőrző vizsgálati je-
lentései tartalmaznak – az állami támogatás hatékony felhasználása nem lehet-
séges. 

„A gazdálkodási fő cél az egyensúly stabilizálása és a fizetőképesség megőrzése takaré-
kos költség- és bérgazdálkodással, valamint a bevételek növelésével.” Azt, hogy milyen 
eszközökkel kívánja az MTI Rt. menedzsmentje elérni az egyensúly stabilizálását, 
arra nem ad választ a stratégia. A takarékos bérgazdálkodásnak ellentmond a 
személyi jellegű ráfordítások 2004. évi 14%-os növekedése és 2005. évre jóváha-
gyott 11% béremelési mérték. 

„…az éves béremelés mértéke alatta marad a tárgyévi inflációnak.” Pontosítani szük-
séges a bérköltség és az MTI Rt.-ben az ÁSZ által kifogásolt kettős foglalkoztatott-
ság révén kialakított személyi jellegű ráfordítások közötti tartalmi különbséget és 
ezek növekedésének különbségét. Az 5. számú tanúsítványban közölt adatok 
1999-től tartalmazza a személyi jelegű ráfordítások növekedését, amely a követ-
kező: 2000-ben 17%-kal, 2001-ben 2%-kal, 2002-ben 11%-kal 2003-ban 12%-kal, 
2004-ben 14%-kal magasabb volt a személyi jellegű ráfordítások aránya a meg-
előző évnél.  
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„…a központi költségvetési támogatás reálértékének csökkenése.” A 8. sz. tanúsítvány 
adatai szerint az MTI Rt. számára juttatott költségvetési támogatások összege 
2002-ben 8%-kal, 2003-ban 23%-kal, 2004-ben 31%-kal volt magasabb az előző 
évi értéknél, míg ugyanezen időszak inflációs rátája 5,3%, 4,7% és 6,8% volt. 

A stratégiai terv készítését, elfogadását vagy jóváhagyását az érvényben lévő 
törvényi szabályozás nem írja elő, illetve a tulajdonos egyik testület vagy 
intézmény hatáskörébe sem utalta. Az FB a középtávú stratégiával kap-
csolatban véleményt nem fogalmazott meg, tudomásul vette azt, anélkül, hogy 
napirendi pontként tárgyalta vagy alakszerű határozatot hozott volna a straté-
giáról.  

A középtávú stratégiában megfogalmazott célokhoz és irányvonalakhoz nem 
készült a célok elérését elősegítő üzleti vagy pénzügyi terv. A stratégia egyik 
alappillére a központi támogatás évenként biztosított összegétől való függőség 
megjelenítése. A stratégiai terv nem tartalmaz adatokat arra vonatkozóan, mi-
lyen mértékű állami támogatásra tart igényt az MTI Rt. az elkövetkezendő 
években. A felvázolt célok, a kapcsolódó forrásigények megjelölése és a gazda-
sági események várható eredményének a feltüntetése nélkül megalapozatla-
nok, még akkor is, ha azok utólag az MTI Rt. gazdálkodását elősegítő, eredmé-
nyességét javító intézkedések. Ezért a középtávú stratégia kiegészítése a közép-
távra megfogalmazott üzleti tervvel elengedhetetlen ahhoz, hogy a stratégia 
betöltse funkcióját, és meghatározza az évekre lebontott üzleti elképzelések 
irányvonalát, illetve megnyugtató képet adjon a tulajdonos számára a jövőben 
várható támogatási igényekről. Jelenlegi formájában a középtávra terve-
zett stratégia nem alkalmas az éves üzleti tervekkel való értékelések 
elvégzésre és az elkövetkezendő évek támogatási igényeinek előre-
jelzésére. A stratégiai terv nem határoz meg olyan célokat és a hozzájuk tar-
tozó várható eredményeket, amelyek a költségvetési támogatás csökkentését 
elősegítő megtakarításokat eredményeznek.  

A jelenlegi törvényi szabályozás lehetővé teszi az Nht. pontatlan megfogalma-
zása következtében a közszolgálati feladat sajátos értelmezését. A tulajdonos 
által elfogadott stratégiai terv hiányában, valamint az üzleti tervkészítési és a 
támogatás igénylési folyamat szétválásának következtében, a jelenlegi finan-
szírozási rendszerben a közszolgálati hírügynökségnek rendszeresen pótlólagos 
támogatásért kell folyamodnia a költségvetéshez, ami nem erősíti a közmédia 
függetlenségét.  

2.2. Az MTI Rt. 2004. évi árbevétel-, költség- és eredményter-
vének teljesülése  

Az MTI Rt., a hazai média piac legjelentősebb hírügynöksége, a korlátozott ha-
zai piacon betöltött vezető szerepének nemcsak előnyével, hanem hátrányával 
is szembe kell néznie. Az értékesítési bevételek 2004. évi csökkenő tervszámai a 
médiapiacon végbemenő változások negatív hatásait tükrözik. A tőkekoncent-
rációs folyamatok és az intézményi gazdasági átalakulások kihatnak az MTI 
Rt. 2004. évi gazdálkodására, értékesítési árbevételének csökkenésére és ered-
ményére. 
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Az MTI Rt. a 2004. évi terv készítésekor 1 799 212 E Ft értékesítési árbevétellel és 
1 807 200 E Ft költségvetési támogatás kiegészítéssel számolt. A költségek és rá-
fordítások tervezett összege 3 817 724 E Ft. A tervezett üzleti és a szokásos vál-
lalkozói eredmény -211 312 E Ft, 51%-kal rosszabb az előző évben elért ered-
ménynél. Az ingatlan értékesítéséből tervezett 160 066 E Ft rendkívüli ered-
mény a szokásos vállalkozói eredményt javítva jelenik meg a mérlegben, ezál-
tal az MTI Rt. 2004. évre prognosztizált mérlegszerinti eredménye -51 246 E Ft 
veszteség. 

A 2004. évi üzleti terv adataival szemben a mérleg tényleges bevételi adatai 
kedvezőbben alakultak. A 2004 évi belföldi értékesítés nettó árbevétele a bázis-
nak tekintett 2003. évi 2 040 869 E Ft-tól 9%-kal alacsonyabb, azaz 1 836 034 E 
Ft értéken realizálódott, viszont a tervezett értéket 152 122 E Ft-tal haladta meg. 
Az export árbevétel a 2003. évi 102 091 E Ft-tal szemben 124 811 E Ft-ot (+22%) 
ért el 2004-ben.  

 

E Ft 

 2003 

tény 

2004 

terv 

2004 

tény 

Eltérés 

tény 

Belföldi értékesítés árbev. 2 040 869 1 683 912  1 836 034 -204 835 

Exportértékesítés árbev. 102 091 70 300 124 811 22 720 

Egyéb bevételek 20 720 45 000 7 858 12 862 

Költségvetési támogatás 

(projektek nélkül) 
1 757 970 1 807 200 2 304 186 546 216 

Összes bevétel 3 921 650 3 606 412 4 272 889 351 239 

 

A belföldi értékesítés árbevételének tervezett 21%-os visszaesése a „ha-
gyományosan nagy” médiumok szolgáltatás igényléseinek a visszaesésére vezet-
hető vissza. Az MTI Rt. 20 legjelentősebb partnerének megrendelése a 2003. évi 
1 400 362 E Ft-ról 2004-re 1 159 406 E Ft-ra esett vissza. A 20 legnagyobb part-
nertől származó árbevétel az összes belföldi értékesítési árbevételen belül 2003-
ban 69%, 2004-ben 63% volt, ezen belül az államilag finanszírozott intézmé-
nyektől származó bevétel részaránya 33-ról 30%-ra, 113 581 E Ft-tal esett visz-
sza. Közvetlen – támogatás – és közvetett – az állami tulajdonú intézményekből 
származó díjbevételek révén – módon az állam részvétele az MTI Rt. bevétel-
ében eléri a kétharmados részarányt. Az alultervezett 2004. évi belföldi árbevé-
teli terv és a tény közötti 152 175 E Ft eltérés a menedzsment indoklása szerint 
a bizonytalan piaci viszonyok mellett a Magyar Hírlap Rt. és a Magyar Rádió 
Rt. szerződéskötési bizonytalanságából adódott.  

Az export értékesítés árbevétele 77%-kal haladta meg a tervezett és 22%-kal az 
előző évi bevételi szintet. Az export árbevételek növekedésének a tervezettől el-
lentétes irányban bekövetkezett változását a legnagyobb külföldi partner – 
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Bloomberg Lt. – megrendelésének várható, de nem megvalósult elmaradása 
körüli bizonytalanság indokolta. 

Az összes értékesítési árbevétel 2003. évhez képest 194 977 E Ft-tal (9%) esett 
vissza.  

A költségvetésből biztosított támogatás összege a 2003. évi 1 757 970 E Ft-tal 
szemben 2004-ben 546 216 E Ft-tal magasabb értéken összesen 2 304 186 E Ft-
ban realizálódott. Az eltérés a tervezett és jóváhagyott céltámogatási összegek 
közötti különbségre vezethető vissza. A költségvetésből kiutalt magasabb cél-
támogatási összeg a tervezési folyamattól független alku eredménye. Az MTI 
Rt. részére biztosított támogatáson belül a költségvetésből működési célú támo-
gatásként megítélt összeg 1 607 200 E Ft volt 2004-ben, 85 000 E Ft-tal maga-
sabb, mint 2003-ban.  

Az üzleti tevékenység költségeinek és ráfordításainak értékét a bázis 2003. 
évi 4 084 716 E Ft-tal szemben 7%-kal alacsonyabban, 3 817 724 E Ft-ra tervez-
ték 2004-ben. A tervezettel szemben a költségek és ráfordítások értéke 19%-kal 
növekedett és 4 547 895 E Ft értéken realizálódott. A jelentős eltérést az évköz-
ben igényelt céltámogatások elszámolása okozta, mivel a költségek és ráfordí-
tások között a terven felül folyósított céltámogatások elszámolt költségei a ter-
vezési folyamat lezárásakor még nem voltak ismertek. (1/b. számú tanúsít-
vány)  

A 2003. évi bázisadatokhoz viszonyítva az anyagjellegű ráfordítások az év köz-
ben bevezetett takarékossági intézkedések hatására 5%-kal csökkentek. A sze-
mélyi jellegű ráfordítások a tervezett csökkenéssel szemben 14%-kal növeked-
tek, és 2 436 205 E Ft értéken realizálódtak. Az összes költség és ráfordítás 
értékén belül a személyi jellegű ráfordítások aránya 50%. A tervhez 
képest tapasztalható 31%-os eltérést egyrészt a létszám leépítési célú támogatás 
tervezett (320 M Ft) értékét meghaladó (427 M Ft) felhasználás, másrészt az 
okozta, hogy az éves üzleti tervben a felhasznált céltámogatás várható költsé-
geit és ráfordításait nem szerepeltették. Az egyéb költségek és ráfordítások érté-
kének 214 471 E Ft bázis évhez viszonyított növekedése az év közben megítélt 
struktúraváltási támogatás költségeinek az elszámolására vezethető vissza. A 
rendkívüli ráfordítások értéknövekedése az év közben eladott Lisznyai úti ingat-
lan könyvszerinti értékének az elszámolásából adódik. (5. számú tanúsítvány) 

A Társaság eredménye a tervezettnél kedvezőtlenebbül alakult annak ellenére, 
hogy az árbevétel és a céltámogatások a tervezett értéktől 496 986 E Ft-tal ma-
gasabb értéken realizálódtak. A társaság alaptevékenységének az eredményes-
sége 2000. évtől folyamatosan romlik annak ellenére, hogy a költségvetési tá-
mogatás összege ugyanezen időszakban folyamatosan növekedik. (6. számú 
tanúsítvány) Az üzemi tevékenység eredménye a 2003. évi -163 066 E Ft veszte-
séggel szemben 2004-ben -275 006 E Ft veszteséget mutat. A 2004. évi ered-
mény, tervhez képest kedvezőtlen alakulása, az árbevétel csökkenése 
mellett a személyi jellegű ráfordítások, beleértve a projektek keretében 
felhasznált személyi jellegű kifizetéseket is, további növekedésre vezethető 
vissza. A 2003. évhez viszonyítottan alacsonyabb -91 798 E Ft mérleg szerinti 
veszteség az ingatlanértékesítésből származó 152 152 E Ft rendkívüli eredmény 
mérleg szerinti eredményre gyakorolt pozitív hatására alakult ki. 
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2.3. Az állami támogatások felhasználásának megalapozott-
sága 

2.3.1. A működési célú támogatás felhasználásának célszerűsége, ha-
tékonysága, az EU szabályok betartása 

E Ft 

 1999 2000 2001 2002 2003  2004 

Árbevétel 
(tám. nélkül) 

1 631 651 1 954 703 2 083 604 2 164 962 2 163 680 1 968 703 

Működési tá-
mogatás 

1 207 000 1 322 200 1 322 200 1 322 200 1 522 200 1 607 200 

Egyéb támoga-
tás 

70 247 35 650 17752 101 953 235 770 696 986 

Támogatás 
összesen 

1 277 247 1 357 850 1 339 952 1 424 153 1 757 970 2 304 186 

Költség és ráf. 
összesen 

2 880 591 3 256 786 3 402 496 3 757 908 4 084 716 4 547 895 

Üzleti ered-
mény 

28 307 55 767 21 060 -168 793 -163 066 -275 006 

Egyéb ered-
ménytételek 

76 739 40 460 171 521 26 410 25 111 183 208 

Mérleg sz. 
eredmény 

105 046 96 227 192 581 -142 383 -137 955 -91 798 

 

Az MTI Rt. 2004. évben a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 
2003. évi CXVI. törvény szerint 1 607 200 E Ft – az előző évi támogatási ösz-
szegnél 85 000 E Ft-tal nagyobb – ún. „működési célú” intézményi támogatás-
ban részesült, az Nht. 2. § és a 24. §-aiban meghatározott feladatok ellátásá-
ra, illetve az Alkotmányban megfogalmazott közszolgálati hírügynökség fenn-
tartása érdekében.  

A korábbi évek ÁSZ ellenőrzései is megállapították, ami jelenleg is érvényes, 
hogy az intézményi támogatás összegének és célszerű felhasználásának az ob-
jektív elbírálását több szempontból akadályozza a közszolgálati feladatok rész-
letes meghatározásának a hiánya. 

Nem vitatott, hogy a közszolgálati feladatok ellátása nem piacorientált, nem 
várható el elsődleges célként a nyereségérdekeltség, ezért a feladatellátáshoz 
szükséges eszközöket pótolni kell. A közszolgálati feladatok meghatáro-
zása viszont nincs deklarálva, az ezzel kapcsolatos költségek elszá-
molása nincs feladatokhoz rendelve, ezáltal hiányzik a támogatás 
objektív meghatározásához szükséges alapinformáció.  
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Az MTI Rt. számára, az Nht. szerint biztosított támogatás célja továbbra sem 
meghatározott, amit a 2001. évi gazdálkodásról készített ÁSZ jelentés már 
szükségesnek ítélt. Az Nht. 30. § (1) bekezdése szerint az MTI Rt. „a 2. §-ban rög-
zített közszolgálati feladatok ellátásához szükséges mértékű céltámogatásban” része-
sül. A közszolgálati feladatok viszont átölelik a részvénytársaság teljes tevé-
kenységi körét. Ennek megfelelően a támogatás felhasználásának ellenőrzése 
csak a teljes gazdálkodási folyamat ellenőrzésével biztosítható. Ez a tény vi-
szont ellentmond a 30. § (1) bekezdésben megjelölt „céltámogatás” megfogal-
mazással.  

Az Nht. 30. § (2) bekezdése olyan korlátozást tartalmaz a részvénytársaság nye-
reségének a felhasználására, miszerint a „nyereséget kizárólag a közszolgálati hír-
ügynökségi tevékenység folytatására, fejlesztésére, illetve vállalkozásainak fejlesztésé-
re, valamint munkavállalóinak javadalmazására használhatja fel.”   

Konkrét feladat meghatározás hiányában nem lehet elkülöníteni és ellenőrizni 
az éves gazdálkodáson belül a közszolgálati célokat szolgáló árbevétel és ráfordí-
tás mértékét, az igényelt támogatás összegének indokolt mértékét, valamint a 
képződött eredmény felhasználásának jogszerűségét. Az alaptevékenységet jelen-
tő hírszolgáltatás feladat ellátása során ugyanazon eszközök igénybevételével 
történik a munkavégzés mind a közszolgálatinak tekintett, mind a nem közszol-
gálati tevékenység végzése során.  

A vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek 
egységes rendjét szabályozó 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendeletet, a Magyar 
Köztársaság és az Európai Közösséget Létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) be-
kezdése szerinti, állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális 
támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet hatályon kívül he-
lyezte, egyben egységesítette a támogatásokra vonatkozó alapelveket.  

A rendelet hatálya kiterjed a támogatást nyújtó szervekre és az általuk nyújtott 
állami támogatásokra, a támogatást folyósító szervekre, a támogatások ked-
vezményezettjeire és a pénzügyminiszter állami támogatásokkal kapcsolatos 
eljárására egyaránt. 15

Az MTI Rt., bár közszolgálati feladatot lát el, gazdasági társaságként működik 
és támogatás szempontjából a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet hatálya alá 
tartozik. A rendelet nem tesz különbséget közszolgálati vagy más típusú tevé-
kenység között, hanem szektor semlegesen vonatkozik a támogatással érintett 
szervezetekre és a támogatásra. 

A közös piaccal összeegyeztethető állami támogatások közé egyedül a kultúrát 
és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás adható, ha a kereske-
delmi és versenyfeltételeket nem befolyásolja a közös érdekkel ellentétes mér-

                                               

15 A Pénzügyminisztérium a PM 10820/2004. levelében már a 2003. évi gazdálkodás el-
lenőrzéséről készített jelentéssel kapcsolatban is vitatta az MTI Rt. részére nyújtott tá-
mogatásoknak az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdésé-
ben megfogalmazott állami támogatás hatálya alá tartozását. A MEH álláspontja, 
egyezően az ÁSZ megállapításaival, a támogatás folyósításának jelenlegi gyakorlatát a 
jogszabályi előírásokkal ellentétesnek tartja.  

 
32 



II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 

tékben. Ilyen tevékenységi körbe tartozik az MTI Rt. archív állományának a 
megőrzése, amely a mai napig 3000 Ft nyilvántartási értéken szerepel. 

Az EU tagállamai a média finanszírozás tekintetében nem képviselnek egységes 
álláspontot, és az állami szerepvállalás valamilyen formája a hírügynökségi 
tájékoztatás területén fellelhető minden tagállamban. Az EU még nem végzett 
a médium, illetve a hírügynökségek finanszírozását célzó ellenőrzést, de ennek 
valószínűsége a jövőben nem zárható ki.   

A költségvetési támogatást az Nht. alapján, de szerződés nélkül biztosítja az 
Országgyűlés az MTI Rt. részére. A támogatás célját nem határozták meg és 
nem rendeltek hozzá konkrét feladatot sem. Ezek hiányában az MTI Rt. részére 
nyújtott támogatás a 85/2004. (IV. 19.) Kormányrendeletben foglalt uniós pi-
accal összeegyeztethető támogatási követelményeknek nem felel meg.  

2.3.2. A tervezett céltámogatások igénylésének megalapozottsága, 
célszerűsége, a felhasználás hatékonysága 

Az MTI Rt. a központi költségvetésből finanszírozott egyéb céljellegű támogatás 
címén 200 000 E Ft bevételt tervezett, de összességében 696 986 E Ft támogatást 
használt fel, amelyből 410 669 E Ft a létszámleépítést, 190 000 E Ft a struktúra-
váltást elősegítő támogatás, míg a fennmaradó összeget kilenc kisebb projekt-
ben használták fel. (8. sz. tanúsítvány) A céltámogatások tervezett és tényleges 
összege közötti különbségnek csak részben lehet magyarázata a létszámleépítés 
költségeinek finanszírozása. A 2004. második felében folyósított céltámogatást 
az áfa arányosításból adódó többletköltség következtében fellépő veszteség 
mértékének a csökkentése érdekében igényelték.  

A Kormány 2154/2004. (VI. 28.) határozata alapján a Magyar Köztársaság 
2004. évi költségvetésről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. 
évi CXVI. tv. 8. §-nak (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségek 
csökkentése, valamint likviditási helyzetének javítása céljából a céltartalék ter-
hére 278 327 E Ft-tal támogatta a létszámleépítés első és 148 688 E Ft-tal a má-
sodik ütemének költségeit. A támogatás igénylésére a Magyar Köztársaság 
2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves keretéről szóló 
2003. évi CXVI. tv. 8. § (3) bekezdésének módosítása alapján nyílott lehetőség. 

A kormányhatározat törvényi hivatkozása a központi költségvetés tartalék-
előirányzatának terhére javasolta elszámolni a központi költségvetési szervek-
nél foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselők létszámleépítésével kap-
csolatos egyszeri személyi kifizetéseket. Az MTI Rt. nem tartozik a központi költ-
ségvetési szervek körébe, de a módosító indítvány elfogadását követően, mint 
az Országgyűlés tulajdonában álló társaságra, a jogszabály keretei között a 
kedvezményt kiterjesztették a költségvetési szervek esetében megfogalmazott 
irányelvek alkalmazásával. 

A támogatás folyósításának a célja a létszámleépítést követő költségcsökkentés 
és a likviditási helyzet javítása. A létszámleépítéshez nem készítettek tervet. A 
létszámleépítést két ütemben 2004. június és 2004. decemberében valósították 
meg. Az MTI Rt. menedzsmentje az üzemi tanáccsal és a szakszervezettel kötött 
megállapodás alapján a Kollektív szerződésben biztosított kötelező juttatáso-

 
33



II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 

kon túl, többletjuttatásokat eszközölt (pl. munkaviszony kiterjesztése a végki-
elégítés idejére, időarányostól eltérő 13. havi fizetés, átlagkereset megállapítás 
és választható béren kívüli juttatások (VBK) keret felhasználás). A létszámleépí-
tés és az Üzemi Tanáccsal kötött megállapodás olyan dolgozókat is érintett, 
akik önként jelezték nyugdíjazási vagy távozási szándékukat. Ezen alkalmazot-
tak leépítési költségei az MTI Rt.-t terhelték, indokolatlan (30-40 M Ft) többlet-
költséget okozva a 2004. év gazdálkodásában. Ezen intézkedések ellentétesek a 
támogatás folyósításának céljaként megjelölt likviditási helyzetjavítással és 
költségcsökkentéssel.  

Az MTI Rt. részére biztosított támogatást a kormányzati létszámcsökkentéssel 
összhangban annak elvei alapján, de a pénzügyminiszterrel kötött megállapo-
dás szerint lehetett megvalósítani. A Megállapodásnál a PM nem vette figye-
lembe az MTI Rt.-re nem vonatkozó, de iránymutató, kormányzati létszám-
csökkentés végrehajtására kiadott 1106/2003. (X. 31.) Korm. határozatban rög-
zített feltételeket (a munkáltatót terheli a felmentési idő első 3 hónapjára eső 
összeg, a szabadságmegváltás összege, valamint a 13. havi külön juttatás idő-
arányos része). Az MTI Rt. humánpolitikai gyakorlata az újonnan belépők fel-
vétele és a szerződési feltételek vonatkozásában nem változott, annak ellenére, 
hogy 1997-ben végrehajtott létszámleépítéshez igénybevett költségvetési támo-
gatás összege meghaladta a 605 M Ft-ot.  

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 38. § (1) bekezdése alapján a 
2143/2004. (VI. 15.) Korm. határozata a központi költségvetés általános tarta-
lékából 200 000 E Ft támogatást nyújtott az MTI Rt. részére. A támogatás folyó-
sítása szerződés nélkül történt, ezért a felhasználás célszerűségére, hatékonysá-
gára irányuló ellenőrzést nem lehet elvégezni. A kormány határozatban felté-
telhez nem kötött, szabadon elkölthető támogatás az MTI Rt. általános költsé-
geinek a finanszírozását, azaz a 1 607 200 E Ft működési támogatás kiegészíté-
sét szolgálta. A támogatási cél meghatározásának hiánya mellett, a támoga-
tást folyósító szervezet nem jelölt ki a társaságon belüli vagy kívüli szervezetet 
a felhasználás ellenőrzésére, egyedül a társaság elnökének a hatáskörébe utal-
va ezzel a döntés jogosultságát.  

A 200 000 E Ft támogatási keretből 100 000 E Ft-ot a telefonrendszer korszerűsí-
tésére fordítottak, a fennmaradó részből informatikai beruházásokat finanszí-
roztak. A telefonrendszer korszerűsítése, amely az elérhető megtakarítások ré-
vén négy év alatt megtérülő beruházásnak minősül, nem indokolta a költség-
vetésből folyósított vissza nem térítendő támogatás igénylését. Ez a példa is rá-
világít a menedzsment helytelen gyakorlatára, amely szerint az átmenti likvi-
ditási problémák megoldása esetén is a költségvetési támogatásban keresik a 
megoldást.  

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2004. évben vizsgálta a 10/2003. (II. 19.) 
OGY. határozatban az MTI Rt. részére az Európai Unió népszerűsítését szolgáló 
100 M Ft értékű céltámogatás felhasználását. A TTT 23/2004. (V. 20.) sz. hatá-
rozatában az MTI Rt. elnökének felhasználásról szóló beszámolóját nem fogad-
ta el.  
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2.3.3. A Digitális Archiválási Komplexumok (DAK) projekt teljesít-
ményellenőrzése 

A projekt az IHM támogatásával valósult meg. A támogatási szerződés nem 
tartalmazott gazdasági célkitűzéseket, ezért a támogatási összeg felhasználá-
sának ellenőrzése az eredményességi szempontokra korlátozódott. Az Informa-
tikai és Hírközlési Minisztérium Nemzeti Digitális Adattár (NDA) Programja ke-
retében támogatott és megvalósított cél „a digitális média elterjesztése és a hazai 
internetes és digitális tartalom növelésének a biztosításán belül a kulturális tartalom-
fejlesztés. Az NDA on-line tartalomfejlesztési kezdeményezések decentralizált hálóza-
ta, amelynek feladata elősegíteni a közhasznú tartalmak digitalizálását és elérhetővé 
tételét.” Ehhez csatlakozva, az MTI Rt.-n belül támogatott DAK projekt megva-
lósítása egyben kutatás-fejlesztésnek minősül a támogató szerint. A támogatás-
sal megvalósult közhasznú tartalmak digitalizálását és elérhetőségét célul tűző 
program eredményét az elmúlt fél év tapasztalatai alapján, az adattartalmak 
ingyenes hozzáférésének biztosításával fel lehetett volna mérni. Az ingyenes 
hozzáférés a felhasznált eszközök és a megvalósított cél társadalmi eredmé-
nyességét támaszthatta volna alá, ami egy átmeneti időszakot követően beve-
zetendő fizető szolgáltatássá változtatva, annak gazdasági eredménye is látha-
tóvá válna. Az állami támogatásból megvalósított projekt, a közhasznú cél és a 
kutatás-fejlesztési jelleg egyaránt alátámasztotta az ingyenes elérhetőséget. 

A DAK projekt keretében megvalósított pilot-rendszer létrehozásá-
nak egyértelmű célja nem határozható meg. A megjelölt célok egyike a 
„nagyobb számú önálló tartalomtulajdonos széles körű tartalmi integrációjának –
technikai – megvalósítása az egységes szolgáltatási rendszerbe kapcsoláson keresz-
tül”. A támogatási szerződés megfogalmazása alapján a Ki kicsoda adatbázis 
megvásárlásának célszerűsége nem igazolható. A korábbi tulajdonosok meg-
tartásával és az MTA-hoz hasonló szerződési konstrukció alkalmazásával a kí-
vánt cél megvalósítása változatlanul elérhető lett volna. Aggályos a DAK pro-
jekt fenntartásának – a benne szereplő adatbázisok esetleges bővítésének – a 
további sorsa, sem a támogató, sem a felhasználó MTI Rt. nem készített kalku-
lációt a megvalósítás évét követő időszakra vonatkozó igények költségeivel ösz-
szefüggésben. A jelenlegi üzemeltetési formában ezért mind a társadalmi, mind 
a gazdasági célok elérése bizonytalan.  

2.4. Az Rt. ingatlangazdálkodásának célszerűsége, az eszköz-
állományban bekövetkezett változások indokoltsága 

Az MTI Rt. befektetett eszközeinek értéke 2004. december 31-én 3 080 876 E Ft 
volt, 56 387 E Ft-tal kevesebb, mint egy évvel korábban. A befektetett eszközök 
80%-át a tárgyi eszközök között kimutatott ingatlanvagyon jelenti, amelynek 
nyilvántartási értéke 337 959 E Ft-tal csökkent 2004-ben, és záró állománya 
2 439 749 E Ft volt. 

Az ingatlanvagyonon belül az MTI Rt. székházának könyvszerinti (nyilvántar-
tási) értéke 1 776 947 E Ft, a teljes ingatlanvagyon 73%-a.  

A nyilvántartási érték és a forgalmi érték közötti reális különbözet csak becsülhe-
tő, de az ingatlanok frekventált fekvése miatt többszöröse a könyvszerinti érték-
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nek. A 2004-ben értékesített Lisznyai utcai épület értékesítési ára a nyilvántartási 
érték 159%-a.  

Az ingatlanvagyonhoz tartozó épületgépészeti eszközök 216 069 E Ft nyilván-
tartási értéke az amortizáció elszámolását követően 69 175 E Ft-tal csökkent 
2004-ben. Az MTI Rt. tulajdonában álló épületek az 1997. évi alapítástól szá-
mítva a hírügynökségi tevékenységhez szükségesnél több irodaterületet foglal-
nak magukba. 2004. évben az MTI Rt. által nem használt terület meghaladta a 
3000 m2-t. A nem használt ingatlanokat illetve ingatlanrészeket az MTI Rt. 
bérbeadás útján hasznosítja.  

Az 1999. évi ÁSZ jelentés javasolta, hogy készítsenek ingatlanonként állapot-
felmérést és gondoskodjanak az épületek felújításáról, állagjavításáról. A 2003. 
évi ÁSZ jelentés az állagmegőrzéshez és felújításhoz szükséges források biztosí-
tása érdekében javasolta a középtávú üzleti terv részeként egy projekt szemléle-
tű felújítási és korszerűsítési terv elkészítését. Az MTI Rt 2004-2007 közötti idő-
szakra vonatkozó középtávú ingatlanhasznosítási és vagyongyarapítási tervét – 
amely 2003. decemberében elkészült – a középtávú stratégia kidolgozásánál 
nem vették figyelembe. Az ingatlangazdálkodással kapcsolatos, a 2004-2007. 
évekre vonatkozó ingatlanhasznosítási és vagyongyarapítási terv konkrét fel-
mérések alapján tartalmazza a teljes ingatlanvagyon nagyságát, rendelkezik 
azokra vonatkozó műszaki állapotfelméréssel. Viszont az egyes épületek felújí-
tására, korszerűsítésére vonatkozó ütemterv a mai napig nem készült el. 

Az épületek az építési kor, a műszaki állapot és a használat jellege szerint elté-
rőek, de az állapotfelmérés szerint az épületek átlagéletkora és műszaki állapo-
ta közepes. Az MTI Rt. saját tőkéjéhez, árbevételéhez és nyereségtermelő képes-
ségéhez viszonyítottan magas értékű ingatlanállománya állagmegóvásának 
szükségszerű forrásigénye hosszútávon csak további támogatásokkal biztosít-
ható. Az értékesítési árbevételt is meghaladó nyilvántartási értékű ingatlanva-
gyon – amelynek egy része kihasználatlan (pl. gödöllői ingatlanok) más részei-
nek fenntartása gazdaságtalan (pl. vidéki irodák vagy a Lisznyai úti bérle-
mény) – fenntartási költségei indokolatlan nagy terhet jelentenek az MTI Rt. 
számára. Átgondolt értékesítésük a költségvetési források egyszeri csökkentését 
eredményezné. 
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Az ingatlanvagyon könyvszerinti értékének összehasonlítása a 2004. évi ada-
tok alapján  
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Az állagmegóvásra fordítható összegek nagyságát meghatározza az éves amor-
tizáció, amelynek az értéke a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint 
megállapított legalacsonyabb amortizációs kulcs következtében 2004-ben       
63 658 E Ft volt. Az amortizáció és az MTI Rt. által nem használt területek bér-
beadásából származó bérleti díj bevétel, amely 2004-ben 117 396 E Ft volt, 
együttes összege nyújt lehetőséget a beruházások, felújítások költségeinek a fe-
dezetére. A képződő amortizáció és bérleti díjbevétel nem nyújt elégséges fede-
zetet az épületek műszaki állapota szerint szükséges mértékű költségekre. 

A bérbeadással hasznosított ingatlanrészek után fizetett bérleti díjbevétel 2001-
től fokozatosan csökkenő tendenciát mutat, a kínálati piac és a csökkenő bérle-
ti díjak következtében. A bérbeadással hasznosítható területek nagysága 2004. 
évben 3044 m2 volt, amely az 1997. évi bérbe adott területnagyságtól alacso-
nyabb érték, annak ellenére, hogy a hírügynökségi tevékenység céljára igény-
bevett ingatlanok részaránya, a szervezet korszerűsítésével összefüggésben, 
csökkenő tendenciát mutat, a bérbeadás céljára felszabaduló ingatlanrészek 
arányának javára. 

A kedvezőtlen építészeti adottságokkal rendelkező központi épületegyüttes 
üzemeltetési költségei magasak (2004. évben 233 M Ft), fenntartásuk nem ren-
tábilis. A felújításhoz szükséges források hiánya az ingatlanvagyon állapotá-
nak romlását eredményezi, valamint további ingatlan értékesítéséhez, ezáltal 
vagyonfeléléshez vezet. 

A likviditási problémák enyhítése és a magas felújítási költségigény egyaránt 
indokolta a korábban az MTI Foto Kft. tulajdonában, majd kihasználatlanul 
álló Lisznyai úti ingatlanépület értékesítését. Az értékesítés, amelynek célja a 
legmagasabb vételár elérése, nyilvános pályázat alapján történt. A pályázat 
lezárását követően kialakult jogi problémák miatt peres eljárás indult, amely-
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nek tárgya a második helyezést elért pályázó befizetett bánatpénzének a vissza-
fizetése körül kialakult nézetkülönbség. A Felügyelő Bizottság (38/2004) ülésén 
foglalkozott a bánatpénz visszatérítésének témakörével, amellyel kapcsolatban 
aggályukat fejezték ki a management felé.  

A Lisznyai út 28. szám alatti ingatlan nyilvántartási értéke 291 M Ft, értékesí-
tési ára 461 M Ft. Az értékesítésből befolyó árbevétel nyilvántartási értékkel 
megegyező része az MTI Rt. likviditási problémáit enyhítette. A nyilvántartási 
érték és az értékesítési ár közötti különbözetből mindössze 45 M Ft-ot használ-
tak fel ingatlanhasznosítási céllal, míg a fennmaradó 130 M Ft a Felügyelő Bi-
zottság jóváhagyásával rövidlejáratú forgóeszközök, illetve az EPA Nemzetközi 
Fotóügynökség tulajdoni hányadának a megvásárlását szolgálta. Az ingatlan-
értékesítésből származó jövedelem nem ingatlancélú hasznosítása a vagyon 
felélését eredményezi. 

Továbbra is megoldatlan a Károly körúton lévő, több év óta üresen álló, ki-
használatlan bérlemény jogi helyzete.16 A bérleti jog ellenértékének a megvál-
tása és ezt követően az ingatlan tulajdonjogának az értékesítése jogi problé-
mák miatt nehézségbe ütközik, ami gazdaságilag is kedvezőtlen az MTI Rt. 
számára. Az ingatlan emeleti része évek óta üresen áll és az MTI Rt. fizeti utá-
na a bérleti díjat. Bérleti díjbevétel csak a földszinti rész bérbeadásából szárma-
zik, míg a pincei rész használója a rendezetlen jogi helyzet következtében bérle-
ti díjat az MTI Rt. részére nem fizet. A menedzsment intézkedései nem oldották 
meg a problémát. 

2.5. A felújítások és beruházások elszámolásának megalapo-
zottsága, nyilvántartása 

Az ingatlanvagyonra beruházás, felújítás és rekonstrukció céljából a tervezett 
126 550 E Ft-tal szemben 172 350 E Ft-ot költöttek 2004-ben, amelyből az ingat-
lancélú beruházás összértéke 117 346 E Ft volt.  

A beruházásokra és felújításokra évente tervet készít az üzemeltetési igazgató-
ság, de az éves felújítási tervek közötti kapcsolat és a szükséges mértékű forrás 
biztosításának a hiányában az elvégzendő feladatok a rendelkezésre álló pénz-
ügyi források függvényében valósíthatók meg. A pénzügyi források bizonyta-
lansága a beruházási és felújítási munkák kivitelezését rendszertelenné teszi, és 
egyben gátolja az egységes projektszemlélet és ingatlangazdálkodás megvalósí-
tását. Közbeszerzési pályázatot nem írtak ki a 2004. évben végzett munkákra, 
mivel az elvégzendő feladatok volumene a közbeszerzési értékhatár alatt ma-
radt. A kivitelezők kiválasztása a munka jellegének függvényében zártkörű pá-
lyáztatás keretében történik. A konkrét kivitelezői szerződések tartalmazzák 
azokat a garanciális elemeket, amelyek elősegítik a határidők és a minőségi 
követelmények betartását. A korábbi évek gyakorlatától eltérően az egyes tevé-
kenységekről és szerződéses partnerekről készített nyilvántartások naprakészen 
tartalmazzák az aktuális információkat. 

                                               

16Lásd: 0124 Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2000. évi gazdálkodásának ellenőrzé-
séről 1.2.2.1 pontja 
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A középtávú ingatlanhasznosítási terv részletezi az egyes ingatlanok állapotát 
és az állagmegóváshoz ingatlanonként szükséges forrásigényeket. Átfogó ingat-
lanhasznosítási koncepció és a középtávú stratégia ingatlanvagyonra vonatko-
zó fejezetének a hiányában tervszerű és projektszemléletű felújítási ütemtervet 
nem lehet készíteni. Terv és forrás hiányában az MTI Rt. tulajdonában álló in-
gatlanvagyon állapota romlik, aminek következtében további vagyonelemek 
értékesítésére kényszerül a menedzsment.  

3. AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 2004. ÉVI JELENTÉSÉNEK HASZNOSU-

LÁSA 

Az ÁSZ a 2004. évi jelentésében az Országgyűlésnek, a TTT, az FB és az 
MTI Rt. elnökének fogalmazott meg ajánlásokat. Az Országgyűlésnek, a TTT 
elnökének tett ÁSZ javaslatok, amelyek nagy része évek óta ismétlődő megál-
lapításokra épült, nem hasznosultak. Az MTI Rt. elnöke a korábbi gyakor-
lathoz hasonlóan intézkedési terveket készített, az abban foglalt feladatok egy 
részét határidőre, teljes körűen a társaság 2004-ben sem hajtotta végre. (A jog-
alkotási és szabályozási hiányosságokat, az Országgyűlés és a Kormány számá-
ra megfogalmazott javaslataink, ajánlásaink hasznosulását a részletes megál-
lapítások 1. pontja tartalmazza). 

A TTT tulajdonosi jogosítványai egyértelmű meghatározásának kezdeménye-
zése érdekében 2003. szeptember 18-án hozott határozatot. A TTT 27/2003. (IX. 
18.) sz. határozatával az Nht. módosítására vonatkozó javaslat kidolgozására 
albizottságot hozott létre. Erről az Országgyűlés elnökét is tájékoztatta. A javas-
lat kidolgozásának határideje 2003. november 15-e volt. A testület 2003. de-
cember 11-ei ülésén határozatot nem hozott. 2004-ben a testület egy határoza-
tot hozott – 2004. június 17-én – az Alapító Okirat XI. pontja módosítására. A 
határozat szerint e pontban az Nht. 30. § (2) bekezdésének szövege szerepeljen. 
(A jelenlegi szabályozásban ellentmondás van az alapító okirat és a törvény 
nyereségfelosztásra és az osztalékfizetésre vonatkozó szabályaiban.) A testület a 
meghívók szerint kétszer – 2004. május 6-án és május 20-án – tervezte tör-
vénymódosítást előkészítő új albizottság létrehozását, illetve az albizottsági elő-
terjesztés elkészítésének határidejét megszabni. A második tervezett határidő 
2004. november 15-e volt. A tervezett napirendi pontokkal összefüggésben ha-
tározat nem született.  

Az Országgyűlés elnöke 2004. december 6-ai levelében a TTT, az FB és a társaság 
javaslatát, illetve véleményét – 60 napon belül – kérte az ÁSZ jelentésben foglalt 
aktuális kérdések véleményezése, a minél alaposabb és szélesebb körű tájékozó-
dás érdekében. Az FB véleményét, javaslatát 2005. január 24-én elkészítette és az 
Országgyűlés elnökének megküldte. Az MTI Rt. elnöke véleményét a TTT márciu-
si 3-ai ülését követően, a törvénymódosítási javaslat tárgyalásán elhangzottak 
ismeretében tervezi kialakítani. (Időközben a TTT egy tagja a törvényi szabályo-
zás módosítására vonatkozó javaslatát az ÁSZ MTI Rt. ellenőrzését felügyelő fő-
igazgatójának 2005. február 7-ei levele mellékleteként megküldte. 

A TTT elnökének tájékoztatása szerint: a 2003-ban az elnökhelyettes vezetésével 
létrehozott testületi albizottság egyetlen alkalommal sem ült össze, javaslatot 
nem terjesztett elő, 2004-ben a TTT nem tudott megállapodni egy új albizottság 
létrehozásában, ami késleltette a munkát, ezért a felelősség nem a TTT egészét 
terheli. Az Országgyűlés elnökének felkérésére újból elindult a jogszabály-
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II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 

előkészítő munka, ennek eredményeként a TTT 2005. március 3-án úgy döntött, 
hogy három alternatív jogszabály módosítási csomagot küld meg az Országgyű-
lés elnökének. 

Az FB részére megfogalmazott ajánlásunk lényegében hasznosult. A belső elle-
nőr 2004-ben munkaterve alapján ellenőrizte a belső ellenőri megállapítások, 
javaslatok társasági hasznosítását. A belső ellenőr megállapította, hogy javas-
latai nagy részét a társaság hasznosította, illetve egyes javaslatai hasznosítása 
időigényes, ezért ezeket későbbi időpontban fogja majd ellenőrizni. Ez utóbbiak 
közül említésre méltó az MTI Rt. létszámgazdálkodásával összefüggő belső el-
lenőri jelentés.  

A Társaság belső ellenőre 2004-ben is féléves munkatervek alapján dolgozott. A 
belső ellenőr tevékenységével kapcsolatos szabályok (az FB ügyrendje, a belső el-
lenőrzési szabályzat) 2004-ban sem módosultak. A 2005. január 24-i SZMSZ-ben 
sem pontosították az előző évi ÁSZ jelentésben kifogásolt, az SZMSZ belső elle-
nőrzésre vonatkozó szövegszerű hibáit. A belső ellenőr az SZMSZ hatálybalépése 
után felhívta az MTI Rt. elnökének figyelmét a hibák kijavítására.  

A MTI Rt elnöke 13 feladat elvégzésére készített intézkedési tervet. Ebből 7 fe-
ladatot végeztek el határidőre, majdnem teljes körűen. A többi feladat elvégzé-
se határidő módosítások után folyamatban van.  

• Nem készült el az intézkedési tervben vállalt határidőre – 2004. december 
31. – az MTI Rt. tevékenységének és szervezeti rendjének felülvizsgálata az 
SZMSZ és más utasítások, szabályzatok, a munkaköri leírások felülvizsgálata 
és összehangolása. Nem készült el a testületekkel egyeztetett SZMSZ amely-
ben a testületek és az MTI Rt. közötti kapcsolattartás és együttműködés rend-
jét is szabályozni tervezték. A módosított határidő 2005. március 31. (részle-
tes megállapítások 1. pontja) 

• Nem volt teljes körű a megbízási és vállalkozási szerződések felülvizsgálata, 
döntés – a hasznosítás elsődlegessége alapján – azok szükségességéről, és az 
ügyvédi szerződések átalakítása óradíjassá. Az ügyvédi szerződések, illetve a 
gazdasági alelnökhöz tartozó területeken a szerződések felülvizsgálata és 
módosítása megtörtént, a többi szervezetnél ez a munkafolyamatban van. 
(A határidő 2004. december 31. volt.) 

• A kettős jogviszonyban foglalkoztatottak száma 2004. január 1-jén 83 fő, 
2005. január 1-jén 60 fő volt. Az ÁSZ éveken keresztül kifogásolta e jogvi-
szonyok indokoltságát, kereteit. Pl. vezető állású munkavállalók kettős jog-
viszonyát a társaság megszüntette, a létszámleépítés lehetőségeit kihasznál-
va az informatikai igazgatóságon 2004. december 31-én a kettős foglalkoz-
tatás megszűnt. Ugyanakkor 2004-ben is előfordult újonnan létesített kettős 
jogviszony. (A határidő 2004. december 31. volt.) 

Az ún. adómoratórium alapján (bizonyos feltételek fennállása esetén a színlelt 
szerződések megszüntetésének végső határideje 2005. június 30.) az FB először 
2004. június 30-ai, majd december 31-ei határidőt szabott a teljes kör felülvizsgá-
latára és a színlelt szerződések megszüntetésére. 2004 decemberében az FB tudo-
másul vette, hogy az Rt. a határidőt 2005. február 15-ére módosította az üzemi 
tanács és a szakszervezet fellépése miatt. Az MTI Rt. elnöke újabb határidő mó-
dosítást engedélyezett 2005. április 30-ára. 
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• A megbízási és vállalkozási szerződések egységesítése olyan követelménnyel, 
hogy azokban biztosított legyen a feladat-meghatározás, a teljesítés és szá-
monkérés összhangja, a gazdasági alelnökhöz tartozó területeken e szerző-
dések felülvizsgálata és átalakítása megtörtént. A többi szervezeti egységnél 
a feladat végrehajtása – adótanácsadó és a szervezeti egységek bevonásával 
– folyamatban van. (A határidő 2004. december 31. volt.) 

• Az MTI Rt. az általános szakmai alelnök hatáskörébe tartozó munkaszerző-
dések felülvizsgálatát a határidő – 2004. október 31. – lejárata után kezdte 
el. A társaság beszámolója szerint a munkaszerződések tartalmi és formai 
követelményeit tartalmazó elnöki utasítás a felülvizsgálat lezárása után ké-
szül el.  

• A Károly körúti bérlemény hasznosítását az ÁSZ évek óta szorgalmazza. A 
társaság tájékoztatója szerint a hasznosításra a bérleményben lévő vállalko-
zás vezetőjével folynak a tárgyalások. (A határidő 2004. október 31. volt.) 

 

 

 

Melléklet:  4 db 14 lap 
Függelék:  1 db 3 lap 
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Mellékletek jegyzéke 
a V-32-45/2004-2005. sz. jelentéshez 

 

 

 

 

1. sz. melléklet A jelentéstervezetre tett észrevételek és az arra adott válaszok 

2. sz. melléklet ÁSZ-javaslatokkal összefüggő OGY határozatok 

3. sz. melléklet Az 1999-2004. évi ÁSZ-jelentésekben foglalt javaslatok 

4. sz. melléklet Tanúsítványok  

  

 













































 

2. sz. melléklet 
V-32-45/2004-2005. számú jelentéshez 

 

ÁSZ-javaslatokkal összefüggő OGY határozatok 

 

99/2004. X. 13.) OGY határozat a Magyar Távirati Iroda Részvény-
társaság 2002. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról 

Az Országgyűlés a nemzeti hírügynökségről szóló 1996. évi CXXVII. törvény 9. 
§-a alapján a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 2002. évi tevékenységé-
ről szóló beszámolót tudomásul veszi, és az abban foglalt mérleg és eredmény-
kimutatást jóváhagyja. 

Az Országgyűlés hozzájárul a 2002. évi mérleg szerinti eredménynek – 142 383 
E Ft veszteség – a korábbi évek eredménytartalékával szembeni elszámolásá-
hoz. 

100/2004. X. 13.) OGY határozat a Magyar Távirati Iroda Részvény-
társaság 2003. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról 

Az Országgyűlés a nemzeti hírügynökségről szóló 1996. évi CXXVII. törvény 9. 
§-a alapján a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 2003. évi tevékenységé-
ről szóló beszámolót tudomásul veszi, és az abban foglalt mérleg és eredmény-
kimutatást jóváhagyja. 

Az Országgyűlés hozzájárul a 2003. évi mérleg szerinti eredménynek – 137 955 
E Ft veszteség – a korábbi évek eredménytartalékával szembeni elszámolásá-
hoz. 

64/2002. (X. 4.) OGY határozat az Magyar Távirati Iroda Részvény-
társaság 1997. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásához 

Az Országgyűlés a nemzeti hírügynökségről szóló 1996. évi CXXVII. törvény 9. 
§-a alapján a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 1997. évi tevékenységé-
ről szóló beszámolót tudomásul veszi, és az abban foglalt mérleg és eredmény-
kimutatást jóváhagyja. 

65/2002. (X. 4.) OGY határozat a Magyar Távirati Iroda Részvény-
társaság 1998. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásához 

Az Országgyűlés a nemzeti hírügynökségről szóló 1996. évi CXXVII. törvény 9. 
§-a alapján a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 1998. évi tevékenységé-
ről szóló jelentést tudomásul veszi, és az abban foglalt mérleg és eredmény-
kimutatást jóváhagyja. 

66/2002. (X. 4.) OGY határozat a Magyar Távirati Iroda Részvény-
társaság 1999. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásához 
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Az Országgyűlés a nemzeti hírügynökségről szóló 1996. évi CXXVII. törvény 9. 
§-a alapján a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 1999. évi tevékenységé-
ről szóló jelentést tudomásul veszi, és az abban foglalt mérleg és eredmény-
kimutatást jóváhagyja. 

67/2002. (X. 4.) OGY határozat a Magyar Távirati Iroda Részvény-
társaság 2000. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról 

Az Országgyűlés a nemzeti hírügynökségről szóló 1996. évi CXXVII. törvény 9. 
§-a alapján a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 2000. évi tevékenységé-
ről szóló beszámolót tudomásul veszi, és az abban foglalt mérleg és eredmény-
kimutatást jóváhagyja. 

68/2002. (X. 4.) OGY határozat a Magyar Távirati Iroda Részvény-
társaság 2001. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról 

1. Az Országgyűlés a nemzeti hírügynökségről szóló 1996. évi CXXVII. törvény 
9. §-a alapján a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 2001. évi tevé-
kenységéről szóló beszámolót - az ahhoz pótlólag benyújtott kiegészítéssel 
együtt - tudomásul veszi, és az abban foglalt módosított mérleg és ered-
mény-kimutatást jóváhagyja. 

2. Az Országgyűlés hozzájárul a 2001. évi módosított eredmény - 192 581 E Ft - 
eredménytartalékba való helyezéséhez. 

3. Az Országgyűlés tulajdonosként hozzájárul az MTI Fotó Kft. végelszámolá-
sával kapcsolatban elengedett tagi kölcsön eredménytartalék terhére való 
elszámolásához 53 000 E Ft összegben. 

4. Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Magyar Távirati Iroda Részvénytársa-
ságra vonatkozó hatékonyabb tulajdonosi joggyakorlás és irányítás, elle-
nőrzés, valamint működtetés, továbbá a közszolgálati feladatok és azok el-
látásához az állami támogatás egyértelműbb és pontosabb meghatározása 
érdekében indokolt a nemzeti hírügynökségről szóló 1996. évi CXXVII. tör-
vény és az MTI Rt. létrehozásáról szóló 70/1997. (VII. 15.) OGY határozat 
(az MTI Rt. Alapító Okirata) áttekintése és a teljes körűen összehangolt sza-
bályozás kialakítása. 
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3. sz. melléklet  

a V-32-45/2004-2005. számú jelentéshez 

 

 

Az 1999-2004. évi ÁSZ-jelentésekben foglalt ja-
vaslatok 

 

0425. Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2003. évi gazdálkodásá-
nak ellenőrzése 

A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk: 

az Országgyűlésnek, mint a Magyar Távirati Iroda Rt. közgyűlése 
jogai gyakorlójának 

1. tekintse át és módosítsa a 68/2002. (X. 4.) OGY határozatban megfogalmazott 
jogalkotási feladatnak megfelelően a nemzeti hírügynökségről szóló törvényt és 
az MTI Rt. Alapító Okiratát a teljes körűen összehangolt szabályozás kialakítá-
sa, a közszolgálati feladatok és az azok ellátásához szükséges állami támogatás 
egyértelműbb és pontosabb meghatározása, a jelenlegi tulajdonosi megoldás 
felülvizsgálata és hatékonyabbá tétele érdekében;  

2. tűzze napirendjére az MTI Rt 2002. évi beszámolóját és hozza meg tulajdonosi 
döntését. 

a Kormánynak 

1. kezdeményezzen a 68/2002. (X. 4.) OGY határozatban az MTI Rt. támogatásá-
val kapcsolatban megfogalmazott átláthatósági követelmény érvényre juttatá-
sa érdekében szükséges jogalkotási és egyéb intézkedéseket, különös figyelem-
mel a közösségi jog előírásaira;  

2. kezdeményezze az Nht. 2. § (1) bekezdése h) pontjában megjelölt – a választási 
időszak feladataira vonatkozó – külön törvény megalkotását;  

3. fontolja meg a – a következő évi költségvetési törvényjavaslatban – a TTT mű-
ködési költségei támogatásának elkülönítését az MTI Rt. előirányzatától. 

a TTT elnökének 

1. szabályozza a testület ügyrendjében a döntési, a tanácsadói, a javaslattételi, a 
véleményezési hatáskörében végzett feladatai ellátásával kapcsolatos eljárási 
rendet, szüntesse meg a testület működésében kialakult zavarokat az MTI Rt. 
elsődleges érdekeinek figyelembevételével;  
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2. kezdeményezze a tulajdonosnál a rábízott tulajdonosi jogosítványok egyértel-
mű meghatározását, az MTI Rt. alapító okiratának módosítását. 

az FB elnökének 

intézkedjen, hogy határozatait az MTI Rt. végrehajtsa, szervezze meg a végre-
hajtás ellenőrzését, gondoskodjon a belső ellenőri megállapítások társasági 
hasznosításának utóellenőrzéséről. 

az MTI Rt. elnökének 

1. intézkedjen, hogy az ÁSZ jelentések megállapításai, javaslatai alapján utasí-
tásban kiadott intézkedési tervek eredményes végrehajtása megtörténjen; 

2. vizsgálja felül az MTI Rt. tevékenységét, szervezeti rendjét, alakítsa ki a tevé-
kenység elvégzéséhez szükséges, hatékony szervezeti rendet; hangolja össze a 
szervezeti egységek közötti feladatokat, az SZMSZ-t az elnöki, alelnöki utasítá-
sokat és a munkaköri leírásokat; a felülvizsgálat keretében kezdeményezze a 
TTT-nél és az FB-nél, hogy az SZMSZ részeként szabályozásra kerüljön a TTT, az 
FB és az MTI Rt. közötti kapcsolattartás és együttműködés rendje;  

3. végezze el a megbízási – ezen belül az ügyvédi – és vállalkozási szerződések ha-
tékonyságelemzését, a hasznosítás elsődlegessége alapján döntsön azok szüksé-
gességéről, határozza meg a szerződések egységes tartalmi követelményeit és 
biztosítsa azokban a feladatmeghatározás, a teljesítés és a számonkérés össz-
hangját;  

4. alakíttassa ki a társaság elő- és utókalkulációját úgy, hogy azok megfelelő ada-
tokat szolgáltassanak az egyes termékek, szolgáltatások árképzéséhez; intézked-
jen az új tarifarendszer kidolgozására és bevezetésére;  

5. intézkedjen a Károly krt.-i bérelt ingatlan kihasználatlan helyiségeinek haszno-
sítása érdekében; 

6. vizsgálja felül az MTI Rt. munkaszerződéseinek feladat meghatározásait, fel-
mondási és végkielégítési gyakorlatát. Intézkedjen a számviteli politikában és 
az önköltségszámítási szabályzatban a fotó és hírvásárlás elszámolásának és 
nyilvántartásának szabályozásáról; 

7. intézkedjen a nem jogszerű kettős foglakoztatás megszüntetéséről; a munkavál-
lalói szerződésekben kikötött összeférhetetlenség mellőzésével kötött vállalkozói 
szerződések megszüntetéséről; 

8. rendelkezzen az informatikai eszközök célnak megfelelő felhasználásának és 
folyamatos, naprakész nyilvántartásának a kialakításáról; hozzon azonnali 
költségtakarékossági intézkedéseket a túlzott mértékű személyi jövedelem ki-
áramlás megszüntetésére és a létszám racionalizálásra. 
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0326 Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2002. évi gazdálkodásá-
nak ellenőrzéséről 

A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk: 

az Országgyűlésnek, 

1. tekintse át és módosítsa a 68/2002. (X. 4.) OGY határozatban megfogalma-
zott jogalkotási feladatnak megfelelően a nemzeti hírügynökségről szóló tör-
vényt és az MTI Rt. Alapító Okiratát a teljes körűen összehangolt szabályozás 
kialakítása, a közszolgálati feladatok és az azok ellátásához szükséges állami 
támogatás egyértelműbb és pontosabb meghatározása érdekében; 

2. gondoskodjon az Nht. 2. § (1) bekezdése h) pontjában megjelölt (a választási 
feladatokra vonatkozó) külön törvény megalkotásáról;  

3. fontolja meg a TTT működési költségeinek az MTI Rt. működési céltámoga-
tásától való elkülönítését a következő évi költségvetési törvényben. 

a Tulajdonosi Tanácsadó Testület elnökének, 

1. szabályozza a testület ügyrendjében a döntési, a tanácsadói, a javaslattételi, 
a véleményezési hatáskörben végzendő feladatai ellátásával kapcsolatos eljá-
rási rendet; 

2. kezdeményezze a tulajdonosnál jogosítványai egyértelmű meghatározását.; 

3. vizsgálja meg a közbeszerzésekkel és az MTI NET-projekttel kapcsolatban a 
személyi felelősség kérdését. 

a Felügyelő Bizottság elnökének, 

intézkedjen, hogy a belső ellenőr munkatervében hangsúlyt kapjon az utóelle-
nőrzés, az MTI Rt. munkájában pedig a belső ellenőri megállapítások hasznosí-
tásának igénye. 

az MTI Rt. elnökének, 

1. vizsgálja felül az MTI Rt. tevékenységét és szervezeti rendjét, hangolja össze a 
szervezeti egységek közötti feladatokat, az SZMSZ-t és az elnöki, alelnöki utasí-
tásokat, az SZMSZ-t és a munkaköri leírásokat; a felülvizsgálat keretében, a tes-
tületekkel együttműködve szabályozza a TTT, az FB és az MTI Rt. közötti kapcso-
lattartás és együttműködés rendjét: ellenőrizze az MTI Rt.-nél végzett beruházá-
si, felújítási és karbantartási munkák számviteli nyilvántartási gyakorlatát, 
szabályozottságát és a közbeszerzések összefüggéseit; 

2. végezze el a megbízási és a vállalkozási szerződések hatékonyságelemzését, egy-
ségesítse a megbízási és vállalkozási szerződéseket, és biztosítsa azokban a 
feladatmeghatározás, a teljesítés és a számonkérés összhangját; vizsgáltassa ki 
a megbízási – ezen belül az ügyvédi – és tanácsadási szerződések szükségességét, 
valamint a feladatnak megfelelő tartalom- és a teljesítésigazolások összefüggé-
seit, az MTI Rt. munkaszerződéseinek feladatmeghatározásait, felmondási és 
végkielégítési gyakorlatát; 
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3. alakíttassa ki úgy a Társaság elő- és utókalkulációját, hogy azok megfelelő ada-
tokat szolgáltassanak az egyes termékek, szolgáltatások árképzéséhez; intézked-
jen az új tarifarendszer kidolgozására, és szüntesse meg a határidők folyamatos 
módosítását; 

4. intézkedjen a Károly krt.-i bérelt ingatlan hasznosítására; 

5. alakítsa ki a céltámogatások célnak megfelelő felhasználásának folyamatba 
épített ellenőrzési rendszerét, vizsgálja felül a céltámogatási szerződések fela-
datnak megfelelő megvalósulását; 

6. vizsgálja meg a NET-projekt keretében eddig felhasznált támogatás cél- és jog-
szerűségét és a személyi felelősség felvetésének szükségességét; 

7. intézkedjen a közbeszerzési törvény és a közbeszerzési eljárás rendjéről szóló el-
nöki utasítás maradéktalan betartásáról; 

8. pontosítsa az ügyvédi megbízási szerződések feladatmeghatározásait a közbe-
szerzési törvény alkalmazásának meghatározásához; 

9. intézkedjen, hogy az ÁSZ-jelentések megállapításai, javaslatai alapján utasítás-
ban kiadott intézkedési terveknek – a határidők betartásával – eredménye le-
gyen.  

 

0236 Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2001. évi gazdálkodásá-
nak ellenőrzéséről 

A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk: 

a Kormánynak 

1. Kezdeményezze a nemzeti hírügynökségről szóló törvény és az MTI Rt. létre-
hozásáról szóló 70/1997. (VII. 15.) OGY határozat (az MTI Rt. Alapító Okirata) 
módosítását az MTI Rt.-re vonatkozó tulajdonosi jogosítványok, az eljárási ren-
dek és a döntési folyamatok, valamint a közfeladatok szükséges mértékű támo-
gatásának pontosítása és szabályozása érdekében.  

2. Kezdeményezze az Nht. 2. § (1) bekezdése h) pontjaiban megjelölt (a válasz-
tási időszak alatti tájékoztatásra vonatkozó) külön törvény megalkotását. 

3. Fontolja meg a TTT működési költségeinek elkülönítését – a következő évi 
költségvetési törvényjavaslatban – az MTI Rt. támogatásától. 

a Tulajdonosi Tanácsadó Testületnek 

Szabályozza a testület ügyrendjében a döntési, a tanácsadói, a javaslattételi, a 
véleményezési hatáskörében végzett feladatai ellátásával kapcsolatos eljárási 
rendet.  

az FB elnökének 

Intézkedjen, hogy a belső ellenőr munkatervében hangsúlyt kapjon az utóelle-
nőrzés, az MTI Rt. munkájában pedig a belső ellenőri megállapítások hasznosí-
tásának igénye. 
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az MTI Rt. elnökének 

1. Vizsgálja felül a megbízási és vállalkozási szerződések hatékonyságát, egy-
ségesítse a megbízási és vállalkozási szerződéseket és biztosítsa azokban a fela-
dat meghatározás, a teljesítés és a számonkérés összhangját.  

2. Alakíttassa ki úgy a Társaság elő- és utókalkulációját, hogy azok megfelelő 
adatokat szolgáltassanak az egyes termékek, szolgáltatások árképzéséhez. In-
tézkedjen az új árképzési elvek kidolgozásával és bevezetésével kapcsolatos ha-
táridők betartására. 

3. Intézkedjen a Károly krt.-i bérelt ingatlan kihasználatlan helyiségeinek 
hasznosítása érdekében, szüntesse meg a Társaság területén két esetben tapasz-
talt szerződés nélküli ingatlan használatot, és a Társaság 100%-os tulajdoná-
ban álló MTI ECO Kft. által bérelt ingatlanra vonatkozó üzemeltetési költségté-
rítési engedményt. 

4. Szüntesse meg a befektetett üzletrészek között nyilvántartott korlátolt felelős-
ségű társaságokban a 100% tulajdoni hányadot és a tulajdonosi jóváhagyást 
követően vezettesse át a mérlegén az MTI Fotó Kft. vagyonrendezéséhez biztosí-
tott pénzügyi intézkedést az adózott eredmény terhére.  

5. Szabályozza a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában a TTT, az FB 
és az MTI Rt. közötti kapcsolattartás és együttműködés rendjét. Vizsgáltassa fe-
lül a TTT-t érintő kérdésekben a TTT egyetértésével a hatályos társasági szabá-
lyokat, intézkedjen, hogy azok tartalmi és formai követelményei a 2002-ben 
kiadott utasításban foglaltaknak megfeleljenek. 

 

0124 Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2000. évi gazdálkodásá-
nak ellenőrzéséről 

Az ÁSZ 2000. évi és korábbi jelentéseiben megfogalmazott megállapítások 
nagy része – az érdemi intézkedések elmaradása miatt – jelenleg is helytálló, az 
ajánlások időszerűek. Az Állami Számvevőszék ezek határozott megerősítése 
mellett és az MTI Rt. 2000. évi gazdálkodásának 2001-ben végzett ellenőrzési 
tapasztalatai alapján javasolja, hogy 

a Kormány 

1. Kezdeményezze a nemzeti hírügynökségről szóló törvény és az MTI Rt. Alapí-
tó Okiratának módosítását az MTI Rt.-re vonatkozó tulajdonosi jogosítványok 
megosztásának, az eljárási rendek és a döntési folyamatok, valamint a közfe-
ladatok szükséges mértékű támogatásának a szabályozása érdekében.  

2. Kezdeményezze az Nht. 2. § (1) bekezdése h) és i) pontjaiban megjelölt külön 
törvények megalkotását.  

3. Fontolja meg a TTT működési költségeinek elhatárolását - a következő évi 
költségvetési törvényjavaslatban - az MTI Rt. támogatásától. 

az MTI Rt. elnöke 

1. Intézkedjen, hogy az évenként ismétlődő ÁSZ-jelentések megállapításai 
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alapján utasításban kiadott intézkedési terveket - a határidők betartásával - 
végrehajtsák. 

2. Egységesítse az egymástól tartalmában el nem különíthető megbízási szer-
ződéseket. A megbízási és vállalkozási szerződésekben biztosítsa a 
feladatmeghatározás, a teljesítés és a számonkérés összhangját.  

3. Vizsgálja felül a szerzői díjas tevékenységre vonatkozó felhasználási szerző-
déseket. Értékelje, hogy adójogi szempontból a szerződések kifejezik-e a tényle-
ges foglalkoztatási jogviszonyt, ennek eredményeként fontolja meg az önrevízió 
szükségességét. Az esetleges többletköltség okozta veszteség miatt vizsgálja meg 
a személyes felelősségrevonás felvetésének szükségességét. 

4. Szüntesse meg a társaság 100%-os tulajdonában álló kft.-k által bérelt ingat-
lanokra vonatkozóan a bérleti díjkedvezményeket. 

5. Intézkedjen a Károly krt.-i ingatlan bérleti jogának rendezése és hasznosítá-
sa érdekében. 

6. Vizsgálja felül és szüntesse meg a társaság 100% tulajdonában álló kft.-k 
veszteségeit. 

7. Alakíttassa ki úgy a társaság elő- és utókalkulációját, hogy azok megfelelő 
adatokat szolgáltassanak az egyes termékek, szolgáltatások árképzéséhez. 

0029 Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 1999. évi gazdálkodásá-
nak ellenőrzéséről 

Az Állami Számvevőszék az ellenőrzés tapasztalatai alapján javasolja, hogy  

a Kormány 

1. Fontolja meg a TTT működési költségeinek elhatárolását a költségvetésben az 
MTI Rt. támogatásától, hasonlóan a többi médiaszervezethez. 

2. Intézkedjen a KEHI által "jogtalan felhasználásnak" minősített és elkülönített 
számlán elhelyezett 32,9 millió Ft rendezéséről - az 1998. évi helyi és önkor-
mányzati választásokkal összefüggő költségvetési támogatás - törvényjavaslat-
tal vagy a visszafizetés elrendelésével. 

a Tulajdonosi Tanácsadó Testület elnöke 

Az alapfeladat ellátásán felül tevékenységével segítse elő az MTI Rt. tevékeny-
ségének folyamatos illeszkedését a részvénytársaság gazdálkodási és működési 
rendjébe, amíg a részvénytársaság egységes szervezeti működése véglegessé 
nem válik. 

az FB képviselője az Rt. elnökével együtt 

1. különítse el ügyrendjében: 

• a részleges stratégiai irányítási jogkörbe tartozó feladatokat, 
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• az egyes stratégiai ellenőrző, valamint 

• operatív, hagyományos ellenőrző funkcióit, 

• ehhez igazítsa a belső ellenőrzés feladat- és hatáskörét. 

2. Szabályozza a Felügyelő Bizottság tagjaira vonatkozóan az összeférhetetlen-
ség kritériumait. 

3. Dolgozza ki a FB tagok és az Rt. elnök felelősségét a fokozott polgári jogi fe-
lelősségi mérce alapján.  

4. Határozza meg a társaság érdekében végzett menedzsment tevékenység MTI 
Rt.-re alkalmazható egységes követelményrendszerét. 

az Rt. elnöke 

1. Növelje az átvilágító tanulmányok ajánlása alapján a részvénytársasági 
személytelen tulajdonformához illő intézményesítettség mértékét az MTI Rt. 
szervezeti működési rendjében. 

2. Teremtse meg a szerződések tartalmának pontosítása során a vállalkozói dí-
jak és a feladat-meghatározások összhangját. 

3. Fontolja meg indokoltság hiányában a bartermegállapodások megszünteté-
sének lehetőségét. 

4. Vizsgáltassa át a médiával kötött szolgáltatási szerződések tartalmát. Dol-
goztassa ki az egységes árképzési elveket.  

5. Vizsgáltassa felül a kettős foglalkoztatást, a pótlékok és túlórák címén kifize-
tett összegek mértékét és a kifizetések rendszerét. Határozza meg a hétvégi mű-
szakok időtartamát. 

6. Értékelje a saját alapítású Kft.-k fenntartásának szükségességét. 

7. Dolgozza ki a beruházásoknál, fejlesztéseknél, épület-felújításoknál a gazda-
ságosság feltételrendszerét, a számítás módját. 

8. Intézkedjen az éves üzleti terv és az éves beszámoló beruházási adatai közöt-
ti egyezőség biztosításáról, az üzleti terv számai (esetleges) változásainak 
nyomonkövethetőségéről, a legalább negyedéves - forrásoldalról így biztosított 
- ütemezésről és a források megbontásáról saját forrás és támogatás összegekre. 

9. Intézkedjen a közbeszerzés eljárási rendjéről szóló 8/2000. sz. Elnöki utasítás 
kiegészítéséről a közbeszerzések sürgősségi eseteire vonatkozóan, kiemelten az 
informatikai fejlesztésekre. 

10. Intézkedjen a leltározási és selejtezési szabályzat kiegészítéséről az elveszett, 
valamint ellopott tárgyakra vonatkozó eljárási rend módosításával.  

11. Gondoskodjon az ingatlanok állapotfelmérésen alapuló felújításairól, állag-
javításairól ingatlanonkénti részletezettséggel. 
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9924 Jelentés a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság működésé-
nek pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 

Az ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk 

az Országgyűlésnek: 

1. A Felügyelő Bizottság törvényes működésének helyreállítása igényli, hogy az 
Nht. 13. §. (1) bek. a/ pontja szerint az FB elnökét az Országgyűlés minél ha-
marabb megválassza.  

2. Olyan döntési eljárást javasolunk kialakítani, hogy az Országgyűlés az MTI 
Rt. elnökének éves gazdasági beszámolóját, eredményfelosztását reálisan rövid 
határidőn belül tárgyalja meg és döntsön azok elfogadásáról. 

3. Kezdeményezze, hogy a Kormány a számviteli és szakmai szempontok mér-
legelése alapján szabályozza a közszolgálati tömegkommunikációs szervezetek 
(MTI Rt., MTV Rt., Duna TV, MR) archívumainak készletértékelési rendjét. 

a Tulajdonosi Tanácsadó Testület elnökének: 

1. A TTT és FB tagokat megillető juttatások tekintetében kezdeményezze az 
alapdíj és a költségtérítési átalány - méltányos keretek közötti - arányának 
meghatározását az Rt. működési költségeinek kímélése figyelembevételével.  

2. Kezdeményezze a TTT Ügyrendjének felülvizsgálatát és olyan értelmű módo-
sítását, amely lehetővé teszi a hatékonyabb működést, gyorsítja a TTT döntési 
folyamát, figyelembe véve az Nht. és az MTI Rt. Alapító Okiratában a testületre 
vonatkozó jogosultságokat.  

a Felügyelő Bizottság elnökének:  

Szabályozni kell a függetlenített belső ellenőrzés eljárási rendjét. A szabályzat-
nak lehetővé kell tennie, hogy az Rt. elnöke is ellenőriztethessen és a belső elle-
nőr által tett megállapításokra észrevételeket tehessen.  

a Részvénytársaság elnökének: 

1. Az ügyrendek és a munkaköri leírások elkészítésére - az SZMSZ hatálybalé-
péséhez igazítva - határozzon meg a vezetők számára új határidőt. A teljesítés 
ellenőrzése képezze a belső ellenőri munkaterv részét. 

2. Az új KSZ kidolgozási munkálataira és elfogadására dolgozzon ki ütemter-
vet.  

3. Gondoskodjon az üzleti terv és a beszámoló megfelelő adatai közötti egyező-
ség biztosításáról; az üzleti terv számai (esetleges) változásai 
nyomonkövethető-ségéről. 

4. A létszám- és bérgazdálkodás keretében - a keresetek szerkezeti átalakulásá-
ra is figyelemmel - intézkedjen a külsős- és belsős megbízási (vállalkozási) jog-
viszony keretében történt foglalkoztatások felülvizsgálatáról és azok szabályo-
zásáról.  

5. Az éves fejlesztési tervekben dolgozza ki a megvalósítás részletes ütemezését 
és a forrásszükséglet tervezett struktúráját. 
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6. Készíttesse el és haladéktalanul léptesse hatályba a jelentésben hiányolt, a 
gazdálkodás egyes részterületeire irányuló szabályzatokat (önköltség-számítási 
szabályzat, külföldi tudósítók járandóságának szabályzata). 

7. Döntsön az MTI Fotó Kft. jövőjéről. 

8. A controlling rendszer eddigi fejlesztési eredményei felülvizsgálata alapján 
tegyen intézkedéseket a vezetői információs igények jobb kielégítésére. Az in-
formációs rendszerelemzésekkel kiegészítve segítse az operatív és távlatosabb 
vezetői döntések megalapozását. 

9. A pénzügyi helyzet folyamatos áttekinthetősége érdekében valamennyi 
pénzügyi kihatású szerződésről (követelések és kötelezettségek) vezessenek köz-
ponti nyilvántartást. Tegyen eleget az Nht. 27. § (2) bekezdésében foglalt elő-
írásnak, azaz gondoskodjon az 500 E Ft szerződési értéket meghaladó szerződé-
sek külön nyilvántartásáról. 

10. Az ügyrendek és a munkaköri leírások elkészítésére az SZMSZ késedelmes 
hatálybalépése miatt új határidőket indokolt megállapítani. 

11. A Kollektív Szerződés elkészítésére új határidőt szükséges megállapítani. 
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Függelék 
a V-32-45/2004-2005. sz. jelentéshez 

 

A Magyar Távirati Iroda Rt Digitális Archiválási 
Komplexumok (DAK) projekt teljesítmény-ellenőrzése 

 

Az MTI Rt. és az Informatikai és Hírközlési Minisztérium között 2003. december 
23-án támogatási szerződés jött létre az „MTI-DAK Kutatásfejlesztési projektnek a 
Nemzeti Digitális Adattár Programhoz (NDA) való csatlakozás” megvalósítása érde-
kében. 

A támogatott kutatás fejlesztési projekt teljes előirányzata 114 000 000 Ft, 
amelyből 100 000 000 Ft a költségvetési forrásból származó támogatás. A pro-
jekt megvalósítási ideje 2004. május 31.  

A támogatási szerződés alapján az MTI Rt a támogatás felhasználásáról 2004. 
március és június hónapban szakmai szöveges és pénzügyi elszámolást nyújtott 
be az elvégzett tevékenységről. 

A kutatásfejlesztési program tárgya 

Az IHM-mel kötött együttműködési koncepció szerint az MTI szolgáltatási fela-
dataiból kiindulva, alapvetően az MTI Rt. tulajdonában lévő adatva-
gyonra építve koordinálja a Digitális Archiválási Komplexum nevesítéssel 
létrehozandó Hírarchívum, Közéleti Személyiségek Tára és Magyar Szervezetek 
Tára adatbázisok rendszerét. A jelenlegi szerződés keretében a fejlesztés a Köz-
életi Személyiségek Tárának létrehozására irányul, amelyben legalább 5000 fő 
adatai találhatók meg. A fejlesztés keretében fel kell kutatni olyan adatbáziso-
kat, amelyek tartalma kapcsolható a szolgáltatási célhoz. 

A projekt megvalósítási feltételei között szerepelt, hogy az MTI Rt. mint gesztor, 
szükség esetén technikai, technológiai támogatást biztosít a szakmai tartalom 
alapján még megfelelő archívummal rendelkező 10 nevesített partnernek. A 
fejlesztésben résztvevő partnerek kiválasztásánál elsődleges szempont, hogy az 
informatikai rendszerek egymással illeszthetők legyenek. A tervezett szolgálta-
tások, az adatbázisok hagyományostól eltérő alkalmazása szükségessé tette a 
metaadat tartalom bővítését. A támogatási összeg megállapítása és a feladatok 
végrehajtásának az ütemterve a Támogatási szerződés 1. sz. mellékletét képező 
projektterv alapján történt. 

A Támogatási szerződés aláírásának az időpontja 2003. december 23. A Projekt 
szabályzat szerinti kötelező aláírási formanyomtatvány alapján a projekt jó-
váhagyásában érdekelt vezető beosztású alkalmazottak ugyanezen a napon ír-
ták alá a projekt tervezetet, de az MTI Rt. elnöke a jóváhagyását csak 2004. ja-
nuár 31-ei dátummal adta meg. 
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A Támogatási szerződés összegének a megállapításához a Projekttervben rögzí-
tett költségvetés és ütemterv szolgáltatta az alapot. A Támogatási szerződés 3.3 
pontja a költségvetés és a feladatok végrehajtásának ütemterve forrásául a 
Támogatási szerződés 2.1 pontját jelöli meg, viszont a szerződés nem tartal-
mazza a hivatkozott 2.1 pontot.  

A Projektterv a megvalósítás időszakában összegében nem, de a rendelkezésre 
álló támogatási összeg felhasználásának tartalmában viszont módosult. A mó-
dosításokat az IHM felé, azok konkrét tartalmai megjelölése nélkül, 2004. már-
cius 12-én jelezték. A módosítások az adott keretösszegen belüli, a szakmai cél 
eléréséhez szükségtelen átcsoportosításokat jelentettek. (Ekkor került az üzleti 
tervbe a projektmenedzsment részére kifizethető 7500 E Ft, amelynek érdekében 
csökkent a kutatásra és felmérésre, a koncepció kidolgozására, a rendszerterve-
zésre és a marketingre tervezett összeg) Az egyes feladatok céljára elkülönített 
összegek munkabér céljára történő felhasználása a támogatási szerződéstől va-
ló jelentős eltérés, amelyet az IHM előzetesen nem hagyott jóvá, utólag nem ki-
fogásolt.  

Az eredeti üzleti tervben 35 000 E Ft volt a beruházás és 19 000 E Ft a rendszer-
tervezés céljára elkülönített összeg. Az elszámolás szerint rendszertervezés és fej-
lesztés címén 11 800 E Ft-ot, hardware és software beszerzése címén 37 300 E Ft-
ot használtak fel beruházásként.  

A fejlesztés keretében az MTI Rt. megvásárolta a Ki Kicsoda? adatbázist. A pro-
jekt tervezésében sem az adatbázis beszerzése, sem a felsorolt 10 lehetséges, ar-
chívummal rendelkező partner között nem szerepelt a Ki kicsoda? Az adatbázis 
megvásárlásának indoka, hogy egyrészről rendelkezik az elvárásnak megfelelő 
metaadatbázissal, másrészről alkalmas az MTI Rt. fotóadatbázisában személy-
hez kötött fotók leválogatásával az adategyeztetésre. Az adatbázis megvásárlá-
sa ellentétes a támogatási szerződés 3.1 pontjával – az adatvagyon tulajdono-
soknál maradó archívumok integrálása – és a 4.2 pontjával – a támogatási 
összeg kizárólag a jelen szerződésben meghatározott célra használhatja fel. A 
projekt keretében felhasznált marketing költség a kutatás-fejlesztési célokkal 
összeegyeztethetetlen. Nehezen érthető a koncepció kidolgozásának céljára ter-
vezett és felhasznált összeg, mivel konkrétan kidolgozott Projekt Terv állt ren-
delkezésre, amely tartalmazta a megvalósítás ütemtervét és költségeit. 

A fejlesztés végére létrejött rendszer több szolgáltatási funkció ellátását biztosít-
ja, és lehetőség van a kiépített rendszer továbbfejlesztésére is. A Támogatási 
szerződés nem tartalmazza, de a Projektterv szerint a szolgáltatás beindításá-
hoz szükséges értékesítési és marketing eszközök kidolgozása és alkalmazási fel-
tételeinek a bevezetése, valamint a fizetési rendszer kialakítása és implementá-
lása a létrehozott fejlesztés részét képezi.  

A projekt elszámolását az Informatikai és Hírközlési Minisztériummal az MTI 
Rt. határidőben megtette. 
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1. ELŐKÉsZÍTÉS 

1.1. A projekt megkezdése előtt egyértelműen megfogalmaz-
ták-e a fejlesztés műszaki céljait? - Igen. A projekt az Informatikai 
és Hírközlési Minisztérium keretében beindított Nemzeti Digitális Adattár prog-
ram (NDA) része. Induló anyaga a minisztériummal kötött Együttműködési 
megállapodás. Ennek keretében határozták el a közéletben szereplő személyisé-
gek komplex metaadatbázisának a létrehozását virtuális eszközök segítségével 
úgy, hogy a külön intézményekben fellelhető elkülönült adatbázisokat az in-
formatikai eszközök segítségével egységes elérhetőség céljából összekapcsolják.  

1.1.1. A fejlesztéshez készültek-e stratégiai dokumentumok? - Igen. A 
Digitális archiválási Komplexumok Projekt kapcsolódik az Informatikai és Táv-
közlési Minisztérium Nemzeti Digitális Adattár programjához. A program ki-
dolgozása a „Stratégiai Alapvetések az MTI Archívumairól és a lehetséges fejlesztési 
irányokról” című tanulmány elkészítésével kezdődött. 

1.1.2. Készült-e helyzetértékelés? - Igen. A projekt kezdetét megelőzően készí-
tettek felmérést az MTI archívumairól és a más intézményeknél fellelhető adat-
bázisok helyzetéről. A szolgáltatás beindítását követő várható igények felméré-
sét és a piaci kereslet meghatározását a projekt terv nem tartalmazta.  

1.1.3. Meghatározták-e a célkitűzéseket? - Igen. A projekt indításakor kettős 
célt tűztek ki. Egyrészről, hogy online elérhetőséget biztosítsanak az MTI Rt. bir-
tokában lévő adatbázisokhoz, másrészről, hogy a megvalósítandó technikai fej-
lesztéssel más intézmények birtokában lévő azonos témakörű adatbázisok is 
egységes formátumban elérhetővé váljanak. Nem szerepelt a célkitűzések kö-
zött a piacorientált és marketing szemléletű megvalósítás annak ellenére, hogy 
a Projekt terv részét képezte az értékesítési eszközök kidolgozása és a fizetési 
rendszer implementálása. 

1.1.4. Megfogalmazták-e a pályázatok tartalmi elemeit, a legfonto-
sabb elvárásokat és értékelési szempontokat? - Nem. Az IHM tá-
mogatásával megvalósítani kívánt Projekt Terv a projekt elemeire lebontva tar-
talmazza a megvalósítás ütemtervét és költségeit. A projekt keretében létrehoz-
ni kívánt pilot-rendszer működésével kapcsolatos elvárások nem részletezettek, 
nem határozták meg a projektben résztvevő adatbázisok körét, azok tartalmi 
követelményeit. A kialakított pilot-rendszer alkalmas „több önálló tartalomtulaj-
donos széleskörű integrációjának megvalósítására, azok egységes, online működő 
szolgáltatási rendszerbe szervezésén keresztül”. Az értékelési szempontok kialakítá-
sa a kutatás-fejlesztési tevékenység jellege miatt csak részben valósulhatott 
meg.   

1.2. A fejlesztés megkezdése előtt egyértelműen megfogalmaz-
ták-e az elérni kívánt gazdasági célokat. - Nem. A fejlesztés cél-
jaként megvalósítandó projektet kutatás-fejlesztési tevékenységként hagyta jó-
vá az IHM. Sem a pályázat kiírója, sem a megvalósításban résztvevő MTI Rt. 
terveiben és elvárásaiban nem szerepel a piacorientált gazdasági cél annak el-
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lenére, hogy a Projekt terv tartalmazta a fizetési rendszer bevezetését szolgáló 
marketing eszközök meghatározását. 

1.2.1. Készült-e előzetes értékelés a várható gazdasági eseményekről? 
- Nem. Az MTI Rt. nem készített a várható gazdasági események hatását elem-
ző felmérést. A fejlesztés eredményeként létrehozni kívánt adatbázis kezelő 
rendszer alkalmas további fejlesztések megvalósításához is (Hírarchívum, Ma-
gyar Szervezetek Tára). Sem a jelenlegi támogatásból megvalósított fejlesztés-
hez, sem a további két fejlesztési célhoz nem készült előrejelzés azok várható 
gazdasági hatásairól. A projekt keretében megvalósított metaadatbázis kezelő 
rendszert a média területén korábban még nem valósítottak meg. 

1.2.2. Végeztek-e a fejlesztést megelőző gazdaságossági számításo-
kat? - Nem. A fejlesztéshez nem készült a projektre vonatkozóan eredményes-
ségi, gazdaságossági megtérülési számítás. A projekt tartalmazza, hogy az álta-
la elérni kívánt szolgáltatás fizetős, ennek ellenére a várható piaci igényekre 
alapozott megtérülést nem prognosztizálták. A fejlesztést megelőzően készített 
gazdaságossági számítások a műszaki berendezések és fejlesztések beszerzési 
költségeinek a kidolgozására vonatkoztak. Sem a jelenlegi támogatásból meg-
valósított fejlesztéshez, sem a további két fejlesztési célhoz nem készítettek gaz-
daságossági számításokat vagy a megtérülésre vonatkozó kimutatásokat. 

1.3. Felmérték-e hogy a célok megvalósításához milyen és 
mekkora erőforrások szükségesek? - Igen. A fejlesztéshez nyújtott 
állami támogatás igényléséhez készített Projekt Terv részletesen tartalmazza a 
szükséges erőforrás allokációt. 

1.3.1. Biztosították-e a megvalósításhoz szükséges erőforrásokat? - 
Igen. A Project Terv részletesen tartalmazza a DAK projekt megvalósításához 
szükséges pénzügyi és műszaki erőforrások igényét. Az IHM által befogadott 
pályázat alapján a fejlesztéshez szükséges erőforrások 90%-a biztosított volt, a 
fennmaradó részt az MTI saját erőként bocsátotta a fejlesztés rendelkezésére. 

2. LEBONYOLÍTÁS 

2.1. Írtak-e ki pályázatot a technológiai berendezések beszer-
zésére és a szolgáltatási feladatok ellátására? - Igen. A szük-
séges hardware és software eszközök beszerzése közbeszerzési eljárás keretében 
történt.  

2.1.1. Betartották-e a vonatkozó közbeszerzési előírásokat? - Igen. A 
projekt keretein belül beszerzett eszközökre tárgyalásos közbeszerzési eljárást 
folytattak le a Közbeszerzési Döntőbizottság jóváhagyásával. 

2.1.2. Megfelelt-e a szerződés a pályázati feltételeknek? - Igen. A megkö-
tött szerződés a közjegyző által jóváhagyott pályáztatási feltételek és pályázati 
anyag szerint készült. 
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2.2. Megfelelő volt-e a projektvezetés módszere, a projektszer-
vezet felépítése és működése? - Igen. A projekthez szükséges szerve-
zet kialakítása a rövid megvalósítási időtartam miatt döntően megbízási szer-
ződésekkel ideiglenesen alkalmazott munkavállalókkal történt. Három esetben 
tapasztalható átfedés a főmunkaviszonyban és a projektszervezetben is foglal-
koztatott munkavállalók munkaidejére vonatkozóan, ami viszont törvényi sza-
bályokba nem ütközik, viszont megkérdőjelezi alkalmazásuk indokoltságát és 
teljesítményét. A megbízási szerződés alapján végzett tevékenységet teljesít-
ményigazolás alapján látták el.   

2.3. A fejlesztés megfelelő határidőre és minőségben készült-e? 
- Igen. Az eredeti támogatási szerződést, a támogatást nyújtó és a támogatott 
közös elhatározással módosította. A módosítás nem érintette a projekt eredeti 
befejezésének a határidejét csak az elszámolási időszakot hosszabbodott.  

2.3.1. Voltak-e ellenőrző pontok beépítve annak érdekében, hogy a 
felhasználó az igényeinek és céljainak megfelelő rendszert 
kapja? - Igen. Annak ellenére, hogy meghatározták az ellenőrző pontokat, és 
az 1.1. pontban rögzített cél megvalósult, a tervet kétszer is módosították. A 
rendszer működéséhez szükséges adatbázis csak részben épült a rendelkezésre 
álló saját archívumok anyagára. A Ki kicsoda? adatbázis megvásárlása nem 
szerepelt a Projekt Tervben. Az adatbázis kezelő szoftver és hardver beüzemelé-
sét a szerződésben feltüntetett határidőkben, a projektszervezetben résztvevő 
munkatársak felügyeletével valósították meg. 

2.3.2. Volt-e az MTI Rt.-nek eljárási lehetősége arra az esetre, ha a 
fejlesztés nem teljesíti a kívánt paramétereket? – Igen. A támoga-
tási szerződés nem írt elő konkrétan a fejlesztésre vonatkozó tartalmi paraméte-
reket. A fejlesztés műszaki paramétereire vonatkozóan a kiírt pályázat tartal-
mazott konkrét leírást, amelyet a kivitelezői szerződésben is rögzítettek. A felté-
telek és határidők be nem tartásának eshetőségére a szerződés megfelelő szank-
ciókat tartalmazott. 

2.3.3. Voltak-e eszközök annak biztosítására, hogy a fejlesztésben 
vállalt kötelezettségek a kívánt színvonalon készüljenek el? - 
Igen. A fejlesztés tárgya az adatvagyon tulajdonosaknál maradó különfélekép-
pen szervezett archívumok integrálása egységes szolgáltatási rendszerbe és a 
Közéleti Személyiségek Tára összekapcsolt adatbázis kiépítése megvalósult, de a 
felhasználás és a további hasznosítás céljai a tervezés során nem lettek defini-
álva, így kérdéses a kialakított rendszer további üzemeltetési költségeinek a for-
rása. A projekthez megvásárolt informatikai eszközök kihasználtsága a szak-
szerű piackutatás elmaradása következtében előállt érdektelenség miatt. 

2.4. Az MTI-DAK projekt teljes körű, hatékony használatához 
szükséges feltételek rendelkezésre álltak-e? - Igen. A projekt ke-
retében megvalósított metaadatbázis kezelő rendszer és maga az adatbázis lét-
rejött, a teljes körű és hatékony használatához szükséges feltételeket biztosítot-
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ták a megvalósítás évében. A projekt keretein belül létrehozott software és 
hardware alkalmas a további feladatok – hírarchívum és Magyar Szervezetek 
Tára – kiszolgálására is, de a projekt folytatása nélkül a fejlesztés hatékony 
használata megkérdőjelezett.  

2.5. A fejlesztés költségei és finanszírozása megfelelt-e a ter-
veknek? - Igen. A fejlesztés költségeinek finanszírozására rendelkezésre álló 
állami támogatást és saját erőt teljes körűen felhasználták, amelyet a támoga-
tási szerződés szerint a projekt megvalósulása után a támogatást nyújtó szerv 
ellenőrzött. A projekt a tervezett költségek keretein belül, de a tervezettől eltérő 
tartalommal valósult meg. A tartalmi eltéréseket a támogató nem kifogásolta, 
de a tervtől való tartalom megvalósítása a költségvetési támogatás hatékony 
felhasználása szempontjából aggályos.  

2.5.1. Az MTI DAK projekt tényleges költségei megegyeztek-e a terve-
zettel? - Igen. Mind a felhasznált állami támogatás mind a saját erő vonat-
kozásában a tényleges költségek nem haladták meg a tervezett mértéket. 

3. EREDMÉNY 

3.1. A terveknek megfelelő fejlesztés valósult-e meg? - Igen. A pro-
jekt keretében az adatvagyon-tulajdonosoknál maradó egységesített metaadat 
rendszereket használó archívumok megfelelően kialakított felületeken keresztü-
li integrálása egy szolgáltatási rendszerbe, megvalósult. A rendszer alkalmas a 
különböző helyeken meglévő adatbázisok integrálására és arról az adatok 
elektronikus úton történő lehívására. A fejlesztés keretében az MTI Rt. tulajdo-
nába került adatbázis megvásárlásának indokoltsága megkérdőjelezhető, cél-
szerűsége aggályos.  

3.1.1. Az MTI Rt. teljes egészében használja-e a fejlesztés során meg-
valósított technológiai berendezéseket és finanszírozott szol-
gáltatásokat? - Igen. A fejlesztés keretében beszerzett technológiai berende-
zésék révén az adatbázisban szereplő információk bármikor elérhetők.  

3.2. Készült-e utólagos értékelés a fejlesztés céljainak értékelé-
séről? - Nem. A fejlesztés konkrét céljának a hiányában a fejlesztéssel elért 
cél nem értékelhető. A fejlesztéshez felhasznált állami támogatás folyósításá-
hoz sem rendeltek gazdasági célok elérését meghatározó feladatokat. A támo-
gatási összeg felhasználását az állami támogatást nyújtó szerv ellenőrizte és el-
fogadta. Az értékelési szempontok között a támogatás hatékony felhasználásá-
ra vonatkozó elemek nem szerepeltek. A fejlesztéssel megvalósított rendszer 
használatáról és gazdaságosságáról, esetleges továbbfejlesztéséről az eddigi ta-
pasztalatok felhasználásával, nem készült értékelés.  
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