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A Kulturális és sajtó bizottság a 2005 . szeptember 7-i ülésén tárgyalta a Magyar Távirati Iroda
Rt. 2004. évi tevékenységéről szóló beszámolót .

A Kulturális és sajtó bizottság a beszámolót általános vitára alkalmasnak tartja és a
Házszabály 87. §. (2) bekezdése alapján az alábbi országgyűlési határozati javaslatot terjeszti
elő :

ORSZÁGGYŰLÉSI HATÁROZATI JAVASLAT

a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 2004 . évi tevékenységéről szóló
beszámolójáról
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( . ..) OGY. határozata
a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 2004 . évi tevékenységéről szóló

beszámolójáról

1 . Az Országgyűlés a nemzeti hírügynökségről szóló 1996 . évi CXXVII . törvény 9 . §-a
alapján a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 2004 . évi tevékenységéről szóló
beszámolót tudomásul veszi, és az abban foglalt mérleg és eredmény-kimutatást
jóváhagyja .

2 . Az Országgyűlés hozzájárul a 2004 . évi mérleg szerinti eredménynek - -91 .798 eFt
veszteség - a korábbi évek eredménytartalékával szembeni elszámolásához .

Indokolás

A nemzeti hírügynökségről szóló 1996 . évi CXXVII. törvény 9. §-ának előírása szerint a
Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság benyújtotta az Országgyűlésnek a 2004 . évi
tevékenységéről készített beszámolót, amely tartalmazza az elnöki jelentést, az üzleti
jelentést, a kiegészítő mellékletet, a könyvvizsgálói jelentést, a Felügyelő Bizottság jelentését
saját tevékenységéről és a Társaság 2004 . évi gazdálkodásáról, valamint a Magyar Távirati
Iroda Részvénytársaság 2004 . évi üzleti tervét . A törvényi előírásnak megfelelően az Állami
Számvevőszék is benyújtotta jelentését .

A Magyar Távirati Iroda Rt. eleget tett a hírügynökségi törvényben megfogalmazott
feladatainak, hitelesen tájékoztatta a hazai és nemzetközi közvéleményt .

A Beszámoló 3 .801 .840 eFt mérleg főösszeggel, 3 .022 .303 eFt saját tőkével és -91 .798 eFt
mérleg szerinti eredménnyel (veszteség) mutatta be az MTI Rt . vagyoni, pénzügyi és
jövedelmi helyzetét .

Az Állami Számvevőszék a korábbi évekhez hasonlóan ismét megállapított hiányosságokat a
külső és belső szabályozásban, illetve a szabályok végrehajtásában. Megismételték
javaslatukat, hogy az Országgyűlés vizsgálja felül, és szükség szerint módosítsa a nemzeti
hírügynökségi törvényt, valamint a részvénytársaság alapító okiratát a részvénytársaság
hatékonyabb tulajdonosi irányításé, a közszolgálati feladatok és az azok ellátásához szükséges
állami támogatás egyértelműbb és pontosabb meghatározása érdekében . „A közszolgálati
feladatok pontos meghatározása nélkül nem teljesíthetők az uniós elvárások, a támogatások
odaítélésének, felhasználásának átláthatósága és ellenőrizhetősége . " Ez a jogalkotási feladat
még nem teljesült, de a képviselőcsoportok egybehangzó nyilatkozata nyomán megkezdődött
a jogi szabályozás és a kívánatos módosítás szakértői áttekintése . így esély nyílik a nemzeti
hírügynökségről szóló törvény módosításának országgyűlési tárgyalására .

A Kulturális és sajtó bizottság 2005 . szeptember 7-i ülésén megvitatta a beszámolót, és azt
általános vitára alkalmasnak tartva javasolja az Országgyűlésnek a Magyar Távirati Iroda Rt .
2004 . évi beszámolójának tudomásul vételét, a mérleg és eredmény-kimutatás jóváhagyását,
valamint indokoltnak tartja a TTT költségeinek elkülönített biztosítását az éves költségvetési
törvényben .
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