
Az Országgyűlés
Kulturális és s�jtóbizottság�

Dr. Szili K�t�lin �sszonyn�k,

�z Országgyűlés elnökének

Helyben

ORS�ÁGGYŰLÉS HIVATALA

Érkezett: 2007 MÁRA 1 &

H/2455 .

Tisztelt Elnök Asszony!

A Kulturális és s�jtóbizottság � Házsz�bály 87 . § (2) bekezdés �l�pján � következő
országgyűlési h�tároz�ti j�v�sl�tot terjeszti elő :

ORS�ÁGGYŰLÉSI HATÁRO�ATI JAVASLAT

� M�gy�r Távir�ti Irod� Részvénytárs�ság létrehozásáról szóló

70/1997. (VII. 15.) OGY h�tároz�t módosításáról

Az országgyűlési h�tároz�ti j�v�sl�t elfog�dásához - �z Alkotmány 61 . § (4) bekezdésében
fogl�lt�kr� figyelemmel - � jelenlévő országgyűlési képviselők 2/3-án�k „igen" sz�v�z�t�
szükséges .

Bizottsági önálló indítvány

Bud�pest, 2007 . március 13 .

Dr. Pető Iván
elnök



	 /2007 (	) OGY h�tároz�t
� M�gy�r Távir�ti Irod� Részvénytárs�ság létrehozásáról szóló

70/1997. (VIL 15.) OGY h�tároz�t módosításáról

Az Országgyűlés � M�gy�r Távir�ti Irod� Részvénytárs�ság létrehozásáról szóló 70/1997 .
(VII.15.) OGY h�tároz�tn�k � M�gy�r Távir�ti Irod� Részvénytárs�ság Al�pító Okir�tát
t�rt�lm�zó Mellékletét (� további�kb�n : AO) � következők szerint módosítj� :

1. Az AO pre�mbulum� helyébe � következő rendelkezés lép :

„�mely � g�zd�sági társ�ságokról szóló törvény (� további�kb�n : Gt.), v�l�mint � nemzeti
hírügynökségről szóló törvény (� további�kb�n : Nht.) �l�pján � M�gy�r Távir�ti Irod�
Részvénytárs�ság (� további�kb�n: részvénytárs�ság) zártkörű �l�pításáról �z �lábbi�k szerint
rendelkezik :"

2. Az AO 1.2. pontj� helyébe � következő rendelkezés lép :

„1 .2 . A részvénytárs�ság cégneve: MTI M�gy�r Távir�ti Irod� �ártkörűen működő
Részvénytárs�ság

•

	

- �ngolul : MTI Hung�ri�n News Agency Priv�tely Owned Joint-Stock Comp�ny
•

	

- fr�nciául : MTI Agence Té16gr�phique Hongroise Société Anonyme s�ns �ppel
public á 1'ép�rgne

•

	

- németül : MTI Ung�rische N�chrichten�gentur Geschlossene Aktiengesellsch�ft
•

	

- oroszul : ��kritoje Akcionyernoje Obscsesztvo MTI Vengerszkoje Tyelegr�fnoje
Agentsztvo

A részvénytárs�ság rövidített cégneve :

	

MTI �rt .
•

	

- �ngolul : MTI Hung�ri�n News Angency. Co .
•

	

- fr�nciául : MTI Agence Té16gr�phique Hongroise S . A .
•

	

- németül : MTI Ung�rische N�chrichten�gentur AG
•

	

- oroszul : �AO MTI Vengerszkoje Tyelegr�fnoje-Agentsztvo"

3. Az AO 1.4. pontj� helyébe � következő rendelkezés lép :

„1 .4 . A részvénytárs�ság telephelyei :

Bud�pest L, Fém u. 8 .
Bud�pest L, N�phegy tér 1 .
Bud�pest L, N�phegy tér 8.
Bud�pest L, Krisztin� krt. 24 .
Bud�pest VII., Károly krt. 19-21 ."
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4. Az AO 2.3. pontj� helyébe � következő rendelkezés lép :

,,2.3 . A részvénytárs�ság � 2 .1 . pontb�n megh�tározott fel�d�tok megv�lósítás� érdekében �z
�lábbi "A g�zd�sági tevékenységek egységes ág�z�ti osztályozási rendszerébe" (TEÁOR
2003) t�rtozó tevékenységi kört gy�korolj�:
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Főtevékenység :

92.40 '03

	

Hírügynökségi tevékenység

Egyéb tevékenység :

22.11 '03 Könyvki�dás
22.12 '03 N�pil�pki�dás
22.13 '03 Idősz�ki ki�dvány ki�dás�
22.14 '03 H�ngfelvétel ki�dás
22.15 '03 Egyéb ki�dás
22.21 '03 N�pil�pnyomás
22.22 '03 Máshov� nem sorolt nyomás
22.23 '03 Könyvkötés
22.24 '03 Nyomd�i előkészítő tevékenység
22.25 '03 Kisegítő nyomd�i tevékenység
22.31 '03 H�ngfelvétel-sokszorosítás
22.32 '03 Videofelvétel-sokszorosítás
22.33 '03 Számítógépes �d�thordozó sokszorosítás�
32.10 '03 Elektronik�i �lk�trész gyártás�
32.20 '03 Ip�ri hír�dástechnik�i termék gyártás�
45 .31 '03 Vill�nyszerelés
45 .32 '03 Szigetelés
45 .33 '03 Víz-, gáz-, fűtésszerelés
45 .34 '03 Egyéb épületgépészeti szerelés
45.41 '03 V�kolás
45 .42 '03 Épület�szt�los-szerkezet szerelése
45 .43 '03 P�dló-, f�lburkolás
45 .44 '03 Festés, üvegezés
45 .45 '03 Egyéb befejező építés
50.20 '03 Gépjárműj�vítás
51 .90 '03 Egyéb n�gykereskedelem
52.47 '03 Könyv-, újság-, p�píráru-kiskereskedelem
55.10 '03 Szállod�i szolgált�tás
55.23 '03 Egyéb szálláshely-szolgált�tás
55.30 '03 Étkezőhelyi vendéglátás
60.23 '03 Egyéb szár�zföldi személyszállítás
63 .21 '03 Egyéb szár�zföldi szállítást segítő tevékenység
64.20 '03 Távközlés
70.20 '03 Ing�tl�n bérbe�dás�, üzemeltetése
71 .33 '03 Irod�gép, számítógép kölcsönzése
72.10 '03 H�rdver-sz�kt�nács�dás
72.21 '03 Szoftver-ki�dás
72.22 '03 Egyéb szoftver-sz�kt�nács�dás, -ellátás



5. Az AO 5.7. pontj� első bekezdése helyébe � következő rendelkezés lép :

„5.7 . A részvénytárs�ság elnöke �z Nht ., � Gt., más jogsz�bályok és �z Al�pító Okir�t
rendelkezéseivel összh�ngb�n irányítj� � részvénytárs�ságot . Ennek keretében :

• évente írásb�n beszámol �z Országgyűlésnek � részvénytárs�ság tevékenységéről,
�melynek keretében sor kerül � mérleg és eredménykimut�tós jóváh�gyásár�,
v�l�mint � nyereség felosztásár�. Az elnök beszámolóját � részvénytárs�ság
felügyelőbizottságán�k véleményével együtt kell �z Országgyűlés elé terjeszteni .
A beszámolóhoz mellékelni kell �z Áll�mi Számvevőszék elnökének jelentését �
részvénytárs�ság g�zd�sági tevékenységéről ;"

6. Az AO 5.8. pontj� helyébe � következő rendelkezés lép :

„5.8 . Az elnök és � részvénytárs�ság jogviszony� kereteit � TTT-nek �z elnöki tisztség
betöltésére von�tkozó pályáz�ti felhívásb� kell fogl�lni . Az elnökkel � szerződést � TTT
elnöke � TTT h�tároz�t� szerint köti meg."

7 . Az AO � következő 5 .12. pontt�l egészül ki :

„5.12 . A Társ�ság cégjegyzése úgy történik, hogy � cégjegyzésre jogosult � Társ�ság kézzel
v�gy géppel írt előnyomott v�gy nyomt�tott elnevezése �l�tt v�gy felett írj� nevét �z �láírási
címpéldány szerint ."

8. Az AO 10.5. pontj� helyébe � következő rendelkezés lép :

„10.5 . A részvénytárs�ság beszerzéseire � közbeszerzésekről szóló törvény előírás�i
von�tkozn�k."
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72.30 '03 Ad�tfeldolgozás
72.40 '03 Ad�tbázis-tevékenység, on-line ki�dás
72.50 '03 Irod�gép-, számítógép j�vítás
72.60 '03 Egyéb számítástechnik�i tevékenység
74.13 '03 Pi�c- és közvélemény-kut�tás
74.40 '03 Hirdetés
74.81 '03 Fényképészet
74.87 '03 Máshov� nem sorolt, egyéb g�zd�sági szolgált�tás
85.12 '03 Járóbetelt-ellátás
92.11 '03 Film-, videogyártás
92.12 '03 Film-, videoter esztés
92.20 '03 Rádió-televízió műsorszolgált�tás
92.51 '03 Könyvtári, levéltári tevékenység"



9. Az AO 14.2. pontj� helyébe � következő rendelkezés lép :

„14.2. A jelen Al�pító Okir�tb�n nem érinteű, v�gy nem tcljcskörűen sz�bályozott
kérdésekben �z NU., v�l�mint � g�zd�sági társ�ságokról szóló tőrvény rendelkezéseit kell
�lk�rlm�z "

10.Ez � h�tároz�t � közzététele n�pján lép h�tályb� .



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A M�gy�r Távir�ti Irod� Rt . létét és működését �l�pvetően három jogi norm� h�tározz� meg .
Az első � nemzeti hírügynökségről szóló 1996 . évi CXXVIL törvény (� további�kb�n : Nht .),
� másik �z egyszemélyes részvénytárs�ságn�k �z �l�pító Országgyűlés ált�l országgyűlési
h�tároz�ti formáb� fogl�lt létesítő okir�t�, � 70/1997 . (VIL 15.) OGY h�tároz�t mellékletét
képező Al�pító Okir�t (� további�kb�n : AO) 1 , � h�rm�dik pedig �z Nht . �l�pján háttérjogként
�lk�lm�z�ndó, � g�zd�sági társ�ságokról szóló mindenkori törvény (jelenleg � 2006 . évi IV .
törvény /új Gt ./) .

Az MTI �l�pítás� ót� m�jdnem tíz éves idősz�k telt el . Ez �l�tt �z idő �l�tt gyökeresen
megváltozott � jogsz�bályi környezet . Először 1998-b�n, m�jd 2006-b�n is új g�zd�sági
társ�sági törvény lépett h�tályb�, kétszer is változott � tevékenységek st�tisztik�i besorolás� .
2004-ben �z Európ�i Unió t�gj�ként M�gy�rország kötelező érvényű európ�i jogi környezet
részévé vált. Mindezek �z okok, és �z �l�pítás ót� eltelt idősz�k gy�korl�ti t�p�szt�l�t�i
egy�ránt indokolják � M�gy�r Távir�ti Irod� Rt-re von�tkozó sz�bályok korszerűsítését .
Kifejezetten �ktuálissá és kötelezően sürgőssé teszi � módosítást � g�zd�sági társ�ságokról
szóló 2006. évi IV . törvény (új Gt.) egy rendelkezése. Amennyiben �z új Gt.
h�tályb�lépésekor már bejegyzett társ�ság 2007 . szeptember 1-ig nem módosítj� �z új Gt.-nek
megfelelően � társ�sági szerződését (egyszemélyes társ�ság esetében �z �l�pító okir�tát),
�kkor � cégbíróság kötelezően �lk�lm�zz� � társ�ságg�l szemben � Ctv. 84.§-� szerinti
törvényességi felügyeleti intézkedést : �z�z � társ�ságot megszűntnek nyilvánítj� (új Gt. 336.§
(2) bekezdés) .

Az Áll�mi Számvevőszék évek ót� nehezményezi, hogy elm�r�dt �z Al�pító Okir�t szükséges
módosítás�, hozzáig�zítás� � változó feltételekhez . Az időközi változások � g�zd�sági
társ�ságokról szóló törvényben, � közbeszerzési törvényben, � TEÁOR számok változás�, �
cég ing�tl�nállományán�k változás� stb. mind szükségessé teszik � módosítást � jogszerű
működéshez .

Az MTI �rt. Tul�jdonosi T�nács�dó Testülete, törvényes kötelezettségének eleget téve,
konszenzusos j�v�sl�tot dolgozott ki � cég Al�pító Okir�tán�k elkerülhetetlen módosításár� .
A változt�tási j�v�sl�tok túlnyomó része technik�i jellegű, illetve hiánypótló módosítás . A
TTT t�gj�i � módosítási j�v�sl�tot egyh�ngúl�g támog�tták .

Mindezek �zt indokolják, hogy �z MTI Rt . �l�pító okir�tát �z �l�pító Országgyűlés �
szükséges mértékben megváltozt�ss� .

RÉS�LETES INDOKOLÁS

Az 1 . és 9 . ponthoz (AO Pre�mbulum� és 14.2. pont)

1 Az AO-t időközben-�lig több mint fél évvel �z elfog�dását kővetően, � 7/1998 (11 .18.) OGY h�tároz�tt�l-
egy �lk�lomm�l már módosított� �z Országgyűlés. Ekkor �zonb�n � részvénytárs�ság működéséről és �z Nht .
�lk�lm�zásán�k gy�korl�táról még nem ig�zán volt�k t�p�szt�l�tok .
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Mind �z Nht., mind �z AO � g�zd�sági társ�ságokról szóló 1988 . évi VI. törvényre (Gt .)
hiv�tkozik. Azót� � Gt. már kétszer megváltozott . Helyette - gondolv� későbbi esetleges
módosításokr� is -� g�zd�sági társ�ságokr� von�tkozó tőrvényre indokolt hiv�tkozni .

A 2. ponthoz (AO 1.2. pont)

A részvénytárs�ság meg�l�pítás�kor nem került be �z Al�pító Okir�tb� �z „MTI" betűszó,
�mely pedig � jogelőd esetében évtizedeken át megh�tározó és közismert volt . Még � cég
rövid nevében sem szerepel, �z is � „M�gy�r Távir�ti Irod� Rt." elnevezést k�pt�, és nem
szerepel � cég idegen nyelvű elnevezésében sem . Ugy�n�kkor � cég br�ndjához hozzát�rtozik
� név, és �zt rendszeresen h�sználj� is � hírek ki�dás�kor . Indokolt ezért �z MTI elnevezést is
vezérszóként feltüntetni � cég nevében. A m� h�tályos jogsz�bályok szerint (2006. évi V. tv.
3 .§ (2) bekezdés) úgy oldh�tó cs�k meg �z MTI betűszó hiv�t�los h�sznál�t�, hogy � cég
hosszú nevében is szerepeltetni kell � betűszót vezérszóként . Ekkor �z � rövid névben is
szerepelhet . A módosítás során szükségessé vált � „zártkörű részvénytárs�ság" kifejezés
idegen nyelveken v�ló feltüntetésére is .

A 3. ponthoz (AO 1.4. pont)

Technik�i jellegű módosítás. A részvénytárs�ság telephelyei közül kikerült ténylegesen �
Liszny�i utc�i telephely, ezért �zt törölni kell .

A 4. ponthoz (AO 2.3 . pont)

A részvénytárs�ság �l�pítás� ót� már két �lk�lomm�l is változott � St�tisztik�i Hiv�t�l ált�l
ki�dott TEÁOR jegyzék (Tevékenységek Ált�lános Országos Jegyzéke). Jelenleg � cég
tevékenységi körében oly�n számok és elnevezések is szerepelnek, �melyeknek nincs
megfelelőjük � 2003 ót� �z EU szám�iv�l és elnevezéseivel h�rmonizáló m�gy�r st�tisztik�i
tevékenységi jegyzékben. Ugy�n�kkor nincs megjelölve � cég főtevékenysége sem, holott �z
� 2006. évi IV. törvény 12.§ (1) bekezdés c) pontj� �l�pján kőtelező . A módosítás �
tevékenységi körök �ktu�lizálás� mellett ezt � hiányt is pótolj�.

Az 5. ponthoz (AO 5.7. pont)

Az Nht. 9.§-� v�l�mint �z AO 5.7. pontj� �rról rendelkeznek, hogy �z Rt . elnök P�rl�mentnek
szóló éves beszámolójához mellékelni kell �z ÁS� jelentését � részvénytárs�ság
tevékenységéről . Ugy�n�kkor �z Nht. 29.§-� és �z AO 10.6 . pontj� már cs�k kifejezetten �rról
rendelkezik, hogy � részvénytárs�ság g�zdálkodását ellenőrzi �z Áll�mi Számvevőszék .
Indokolt egyértelművé tenni �z ÁS� jogosítvány�it, és - figyelemmel �z Áll�mi
Számvevőszékre von�tkozó törvényi rendelkezésekre - úgy, hogy � sz�bályozás egészéből
kitűnjék, hogy �z ÁS� ellenőrzési tevékenysége kifejezetten �z Rt. g�zd�sági tevékenységére
terjedjen ki, hiszen � hírügynökségi tevékenység t�rt�lmán�k megfelelő ellenőrzésére �z Nht .
értelmében más szervek hiv�tott�k .

6



Bud�pest, 2007 . március 13 .

A 6. ponthoz (AO 5.8. pont)

Az Nht. szerint �z elnök � részvénytárs�sági ig�zg�tóság szerepét tölti be �z MTI-nél, s mint
ilyen, vezető tisztségviselő . Szokványos részvénytárs�ságnál m�g� � közgyűlés jogosult �
vezető tisztségviselővel szemben � megbízói illetve munkált�tói jogköröket ellátni, vele
szerződést kötni . Az MTI Rt. közgyűlése �zonb�n �z Országgyűlés, �melytől idegen ez �
típusú tevékenység. Ezért eddig �z � TTT látt� el ezt � tevékenységet, �mely egyébként is
jogosult �z elnöki pályáz�tb�n �z elnökkel kötendő jogviszony t�rt�lmát megh�tározni .
Célszerű tehát � jogi sz�bályozás során is egyértelművé tenni �zt, hogy �z eddigi gy�korl�thoz
ig�zodv� � TTT elnöke kösse meg � TTT h�tároz�t� szerinti megbízási szerződést �z MTI
elnökével .

A 7. ponthoz (AO 5.12. pont)

Az új Gt. 12.§ (1) bekezdés e) pontj� �l�pján kifejezetten meg kell h�tározni � társ�sági
szerződésben (egyszemélyes és zártkörű részvénytárs�ság esetén ennek �z új Gt . értelmében
�z Al�pító Okir�t felel meg) � társ�ság képviseletét, ideértve � cégjegyzés módját is . A
módosítás hiányzó technik�i sz�bályok�t pótol .

A 8. ponthoz (AO 10.5. pont)

Az Al�pító Okir�t elfog�dás�kor még � közbeszerzésekről szóló 1995 . évi XL. törvény volt
h�tályb�n. Jelenleg � 2003 . évi CXXIX. törvény von�tkozik � közbeszerzésekre, �zonb�n �
módosítás során indokolt �z ált�lános fog�lm�zás, �z�z � h�tályos közbeszerzési törvényre
v�ló hiv�tkozás .
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