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Az Országgyűlés
/2007.

( . . .) OGY. határozata

a Magyar Távirati Iroda Zrt . 2006. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

1 . Az Országgyűlés a nemzeti hírügynökségről szóló 1996 . évi CXXVII . törvény 9 . §-a
alapján a Magyar Távirati Iroda Zrt. 2006. évi tevékenységéről szóló beszámolót
tudomásul veszi, és az abban foglalt mérleg- és eredmény-kimutatást jóváhagyja .

2. Az Országgyűlés hozzájárul a 2006 . évi mérleg szerinti eredménynek - 8.436 eFt- a
korábbi évek eredménytartalékával szembeni elszámolásához.

Indoklás

A nemzeti hírügynökségről szóló 1996 . évi CXXVIL törvény 9. §-ának előírása szerint a
Magyar Távirati Iroda Zrt. benyújtotta az Országgyűlésnek a 2006. évi tevékenységéről
készített beszámolót, amely tartalmazza az elnöki beszámolót, az üzleti jelentést, a kiegészítő
mellékleteket, a könyvvizsgálói jelentést, a Felügyelő Bizottság jelentését saját
tevékenységéről és a Társaság 2006. évi gazdálkodásáról, valamint a Magyar Távirati Iroda
Zrt. 2007. évi üzleti tervét. A törvényi előírásnak megfelelően az Állami Számvevőszék is
benyújtotta jelentését .

A Magyar Távirati Iroda Zrt . eleget tett a hírügynökségi törvényben megfogalmazott
feladatainak, hitelesen tájékoztatta a hazai és nemzetközi közvéleményt, beleértve a 2006 . évi
választásokkal kapcsolatos tevékenységét is .

A jelentés 3 .512.277 eFt mérleg főösszeggel, 3 .037.246 eFt saját tőkével és 8 .436 eFt mérleg
szerinti eredménnyel mutatta be az MTI Zrt . vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét, azaz
az előző évhez hasonlóan, 2006-ban is gazdálkodási eredménnyel zárta az évet .

Az Állami Számvevőszék jelentésében megállapította, hogy a társaságnak „az elmúlt öt év
első három évében keletkezett jelentős vesztesége az utóbbi két évben a
költségtakarékosságnak, az ésszerű humánerőforrás gazdálkodásnak és a növekvő összegű
állami támogatásnak köszönhetően szerény mértékű nyereségre változott" . Tudomásul vette,
hogy az Országgyűlés 27/2007 . (111.28.) sz. határozatával a legfontosabb technikai jellegű
módosításokat végrehajtotta a társaság alapító okiratán . A korábbi évekhez hasonlóan
azonban ismét azt javasolta Országgyűlésnek, hogy „tekintse át és módosítsa . . . a nemzeti
hírügynökségről szóló 1996 . évi CXXVIL törvényt, valamint 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, a jelenlegi
alapítói és részvényesi joggyakorlás és ellenőrzés felülvizsgálata és hatékonyabbá tétele
érdekében" .

Ez a jogalkotási feladat még nem teljesült, bár már az előző ciklusban megfogalmazódott az
erre vonatkozó igény. Ugyanakkor ötpárti egyeztetés folyik a médiaszabályozás jogi
rendszerének újrafogalmazására . A munka a digitális átállásról szóló törvénytervezet
kidolgozásával sikeresen megkezdődött, a tartalomszabályozással folytatódik, s ezt követően
jut el a közszolgálati rendszerig, így az MTI-re is érvényes, a korszerű irányítási, ellenőrzési
rendszert biztosító, a normatív finanszírozási szabályokat is magába foglaló törvényjavaslat
előkészítéséig .

A Kulturális és sajtóbizottság 2007. június 12-i ülésén megvitatta a beszámolót, és azt
általános vitára alkalmasnak tartva javasolja az Országgyűlésnek a Magyar Távirati Iroda Zrt .
2006. évi beszámolójának tudomásul vételét, a mérleg- és eredmény-kimutatás jóváhagyását .
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