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I. Vezetői összefoglaló – mondatok a pályázatból  

Az elmúlt két évtized infokommunikációs technológiai forradalma alapvetően változtatta meg 

a média-műfajok alkotói és terjesztési gyakorlatát, illetve az eddigi praxisokhoz köthető 

struktúrákat és kompetenciákat. A változások közül hármat tartok különösen fontosnak: a 

digitalizációt, a konvergenciát, és az interaktivitást.    

A „Tény és való” nagyon keresett kultúrcikk, menedzsment-igény, irányítási alaporientáció. 

És hiányzik a piacról. Az MTI-nek van múltja és jelene, érték-központú tartalomszolgáltató, 

és ha ehhez hozzá tudja tenni – miért ne tudná, ki más tudná – az alkotói szféra körében 

kifejlődő divatosságot, az értelmiségi trendiséget, a szellemi és gazdasági értékteremtő 

csoportok befogadói elismerését, akkor üzletileg méginkább kiaknázhatók lehetnének – a 

hagyományos piacok mellett – a nem média-irányultságú vevői igények. De ehhez más 

módszerek kellenek, a jelenlegihez képest eltérő marketing-gyakorlat.    

Az MTI egyik, talán legfontosabb feladata: áruválasztéka ne egyszerűen csak termékek 

összességét jelentse, hanem egyben a hírfogyasztás szükségességének igazolását, a tudatos 

tájékozódás igényének felébresztését és kielégítését, az informálódás belső késztetésének 

élményszerű kiélését.    

Átalakuló világunkban, a folytonosan változó médiatérben meghatározó értékké válik a 

hitelesség. Az MTI ebben az értelemben is megújíthatja média-intézményi hívatását, a 

”hitelesség (egyik) szigetévé” válhat. Az MTI a hitelesség márkavédjegyét jelentse!    

Az MTI, mint informatikai nagyintézmény – mert az – csak akkor töltheti be eredeti hivatását, 

ha a megváltozott média-körülményekhez alkalmazkodva közvetlenül is fordul egyes 

társadalmi és gazdasági csoportokhoz a jelenleg is birtokában levő elektronikus 

eszközrendszer segítségével.    

Nem egyszerűen dobogóra, hanem koszorús első helyre értékelem a pontosságot, hitelességet, 

elemzőkészséget: ezt tartom a legfontosabbnak a hírkiadásban; csak ezt követi a gyorsasági 

elem, a mennyiségi teljesítmény és az informatikai-technikai bravúr.     

A közszolgálati tartalomszolgáltatás keretében gondoskodni kell arról, hogy nemcsak a már 

létrehozott és archivált, hanem az újonnan alkotott tartalmak is minél gyorsabban elérhetővé 

és kereshetővé váljanak. Tekintélyes hazai kutatók ezt a folyamatot úgy értelmezik, hogy ez a 

tudás-összefűzés egy új közteret hoz létre. Az MTI-nek, mint hír- és tudásbázisnak, 

archívumnak részt kell vállalnia ebben az egyre terebélyesedő köztevékenységben, 

humanizált információszolgáltatásban.    

A nagy kihívás tehát az, miként lehet a keresők látókörébe kerülni, befogni a web-et pásztázó 

robotokat, ugyanakkor kikényszeríteni, hogy a kilistázott tartalomért hajlandóak legyenek 

fizetni a felhasználók, vagy a felhasználók tájékoztatására létrejött szolgáltatók. A Magyar 
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Távirati Irodának ide vonatkozó stratégia kidolgozását, és ennek mentén felgyorsított ütemű 

fejlesztéseket kell vállalnia.    

Felfogásom szerint a „digitális átállás” hatalmas tartalom túlkínálatot fog eredményezni. Az 

árú fogadására és szegmentált terjesztésére – törvényileg szabályozott módon – új műszaki 

rendszerek épülnek ki. Közös jellemzőjük a hálózati kapcsolódás lesz. Ez azt jelenti-

jelentheti, hogy a kasszás fizetés helyett, egy sokkal kifinomultabb fogyasztói és értékesítési 

láncolat alakul ki. A felhasználók, és a tartalomüzemek, vagyis a médiumok egy nagy 

elosztórendszer részei lesznek. Az MTI-nek nem szabad kiérleletlenül hányódnia, hanem meg 

kell határoznia a helyét ebben az új szisztémában.    

Üzleti és társadalmi sajtótájékoztatók százain vettem részt, és éppen nem tapasztaltam, hogy 

az MTI munkatársai lennének az alaptekintélyek. Ennek oka nem az, hogy gyengébb 

kvalitásúak. Inkább arról van szó, hogy ebben az exkluzivitásra és pörgésre orientált 

médiavilágban nem értékelik a hírhozót, többre tartják a hírdizájnert. Ennek ellensúlyozására 

döntő jelentőségűnek tartom, hogy a munkatársak a legjobb technikával legyenek felszereltek, 

jó munkakörülmények között dolgozhassanak, és érzékeljék munkaadójuk erkölcsi és anyagi 

támogatását.    

Úgy gondolom, meg kell teremteni a lehetőségét annak, hogy a munkatársak megismerjék az 

új nyelv-változati rögzüléseket, azokkal kísérletezhessenek, illetve egy közösen kialakított 

norma alapján használják is. Élő, izgalmas nyelven kell dolgoznunk, a hírügynökség ne 

legyen munkása a nyelvi határok kiépítésének.    

A lokális anyagokat gyűjtenie, kínálnia kell az MTI-nek, mert a ”Magyarországon történt…” 

típusú rovatok népszerűség nő minden médiafajtában. Ez egy új piaci esély lehet, amennyiben 

a hitelesség vitathatatlan lesz, van témafantázia, és a tálalás kultúrája is megteremthető.   

Mint a plazákban, akciókkal, divatelemekkel pezsdíteném a hírkonfekciót, egy virtuális-térbe 

szerveznék információs nagyboltokat és apró butikokat. A vásárlás és kiválasztás munka-

lendületét, az érték-sablonoktól eltérő döntés kreativitását kínálnám az info-technika 

lehetőségeinek kihasználásával. Vagyis trendivé formálni a hiteles hírek fogyasztását – ezt 

tűzném ki az MTI marketing céljának. Úgy forgalmazni, hogy felértékelni a forrást, de nem 

lebecsülni, hanem kihasználni a mindenkori média-szokásokat. Ez egy hír-nagyáruház, és 

nem egy hír-ügynökség pozíciója.    

Úgy látom, hogy a jelenlegi menedzsment célja egy korábbi „stabil” – a költségvetési 

intézmények szabadságával rendelkező – gazdálkodási struktúra konzerválása, amelynek 

jellemzője a tartalékolás, a műszaki- és termékfejlesztések támogatásának hiánya. Az MTI 

vagyoni helyzete viszonylag stabil, de eszközstruktúrája túlságosan konzervatív, a változó 

piaci környezethez nehezen alkalmazkodó, a szükséges innovációkat nem ösztönző. 
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II. Piac és közszolgálat – trendek, lehetőségek, tennivalók  

1. Általános kitekintés 

 

a, Hírügynökség: a műfaj történetének vége? 

 

A fejlett világ bő másfél évszázada tart fenn hírügynökségeket: olyan személyzeti és technikai 

láncot, amely összegyűjti, feldolgozza és továbbítja a történéseket. A világhatalmak bel- és 

külpolitikájának, később a kisebb államoknak is egyik alapvető intézménye lett a magán- 

vagy köztulajdonban működtetett hírügynökség, amely egészen a legutóbbi időkig 

meghatározó szerepet játszott a sajtóban. 

Az internet megjelenése ezt a központi szerepet meghökkentően gyorsan megszüntette. 

Kiderült, hogy a történésekről más is viszonylag könnyen és gyorsan értesülhet, és az 

információt akár több százmilliós közönségnek is gyorsan (sőt: egyidejűen) továbbíthatja. Az 

internet attól a monopóliumától is megfosztotta a hírügynökségeket, amely a (feldolgozott) 

hírek archiválásának képességéből eredt: ma már bárki könnyen – digitalizáció segítségével – 

teremthet adatbankokat, és hozzáférhet – az Internet útján – a mások által létrehozottakhoz.  

A funkcionális monopólium megszűnése hírpiaci pozícióvesztéssel és értelemszerűen anyagi-

technikai visszaszorulással járt. Noha a hírügynökségek viszonylag időben álltak át a 

számítógépes hálózatok használatára, a szöveg- és fotóalapú hírszolgáltatás iránti igény 

először az általános, majd a szakosított hírek piacán is drámaian csökkent. Zsugorodott a piac, 

a kitörési lehetőségeket tovább szűkítették a különféle hírtévés és hírrádiós internetes portálok 

megjelenése, majd a szakosított, internetes és intranetes szolgáltatást kínáló, real-time 

ügynökségek térnyerése. Új üzleti és munkamodell siker lett a Bloomberg.  

Az európai nagy hírügynökségek néhánya – pl. Reuters, dpa – még állják a versenyt, a 

legkülönbözőbb fennmaradási stratégiákat dolgozva ki. Adatbankot, szakelemzéseket, 

megrendelőre szabott egyedi hírcsomagokat kínálnak, audiovizuális hírterjesztésre 

szakosodnak, különböző digitális platformokra szolgáltatnak. Értik és használják az online 

média eszköztárát mind a hírgyártásban, mind a továbbításban. Megjelenik munkájukban az 

interaktivitás. Az MTI számára is ez az út járható, kérdéses azonban, hogy az elmúlt 

időszakban tudott-e a menedzsment új, tendenciáiban biztató fejlesztéseket beindítani.    

Az üzleti siker azonban még az új pályára állított hírügynökségek számára sem garantált, 

noha az adott hatókörben kialakított tudósítói-hírfeldolgozói hálózatuk, több évtizedes 

tapasztalatuk még mindig jelentős értéket, versenyelőnyt képvisel. Ám ezt az értéket nagyon 

nehéz magától értetődő megoldásokkal – mondhatni hoci-nesze alapon – pénzre konvertálni. 
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Ennek több oka van: a fizetés nélküli hírfelhasználás (hírlopás), a közvetlen 

reklámlehetőségek hiánya, valamint a technológiai és funkcionális térvesztés a televíziós-

multimédiás hírügynökségekkel szemben. Külön problémaszelet, de jelentős: a közszolgálati 

médiumok is funkció- és szerepzavarba kerültek, így mint természetes és fizetőképes üzleti 

partnerek nem jöhetnek számításba teljes biztonsággal. 

 

b, Informatikai kihívások, média-kannibalizmus 

 

Az elmúlt két évtized infokommunikációs technológiai forradalma alapvetően változtatta meg 

a média-műfajok alkotói és terjesztési gyakorlatát, illetve az eddigi praxisokhoz köthető 

struktúrákat és kompetenciákat. A változások közül hármat tartok különösen fontosnak: a 

digitalizációt, a konvergenciát, és az interaktivitást. 

A digitalizáció két folyamatot is takar. Az egyik a médiaipar, így a hírügynökségi 

tevékenység gyártási, terjesztési eljárásainak digitális átállására utal. A digitalizálás másik fő 

aspektusa az, hogy digitalizálással könnyen hozzáférhetővé válnak régebbi korok analóg 

kulturális tartalmai, illetve a jelenkor minden alkotó- és üzleti megnyilvánulása (akármilyen 

formanyelven, bárminő bonyolultságban létrehozva) adatbázisba rendszerezhető, elérhetővé 

tehető. A hír- és sajtó munka manufakturális jellege, személyhez kötöttsége, értelmiségi 

műhely fölavatottsága ezzel megváltozott, átalakult. Az elektronikus kommunikációban 

sohasem csak a szöveg áll egymagában, magának a tartalomnak részei a hivatkozások, 

belinkelések, amelyek adat-tárakhoz, média-gyűjteményekhez vezetnek. 

A konvergencia (a korábban elkülönült média, informatika és távközlés műszaki és 

szolgáltatási egybeolvadása, az értékláncok és az üzleti modellek integrációja) olyan 

területeket csúsztat össze, amelyeket korábban különféle technikák, jogszabályok és 

terjesztési módok választottak el egymástól. Az egyes területek funkcióinak, megoldásainak 

többletértéket hozó kombinálása gyökeresen újfajta termékekben, szolgáltatásokban, hálózati 

megoldásokban jelenik meg. Ezek folyamatos tanulmányozása, alkalmazási lehetőségeinek 

kutatása alapvető menedzsment-feladat az MTI-ben is. 

Korunk harmadik fő technológiai kihívása az interaktivitáshoz kötődik, amely révén a 

mediális-infokommunikációs tartalom használója beleavatkozik a hozzá érkező adatfolyamba. 

A videó megosztók hatalmas sikere, elsősorban a You Tube – de a hazai Videa is említhető – 

jelzik a folyamatot, de ide sorolhatók a blogok, az értelmes fórumok, a Wikipédiához hasonló 

tudásmegosztó online felületek. A felhasználóktól származó tartalom elterjedése azt vetíti 

előre, hogy a közszolgálati tartalomszolgáltatásban – a tárhely és a hozzáférés korlátainak 

csökkenésével – a befejező, értelmező mozzanat fölött egyre nagyobb kontrollt gyakorolnak 

majd az egyének és közösségek. Ez természetesen nem szünteti meg a közszolgálati média a, 
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értelmező, körüljáró, hitelesítő vonását, hiszen épp ez az a tevékenysége, amelyen keresztül 

az információk feldolgozásának kompetenciája elsajátítható.  

Viviane Reding, az Európai Unió médiáért és információs társadalomért felelős biztosa 

egyenesen média kannibalizmusként jellemezte a médiumok interaktivitással szembeni 

tehetetlenségét. 

Az interaktivitás igényének kielégítésére, üzleti befogásra új szakmai normák, gyakorlatok 

kidolgozása szükséges, beruházások, belső szabályozási korrekciók, új bevételi modellek 

kialakítása mellett. Ez az MTI-vezetés alapfeladata a következő években.  

 

c, Új tartalomszolgáltatás: az archívum, mint köztér 

 

Vitathatatlan tendencia, napi gyakorlati tapasztalat: az aktuális, programszerűen megjelenő 

tartalmak helyett vagy mellett előtűnnek a tudás online forrásai, az archívumok, adattárak, 

digitális bázisok. Létrehozásuk, feltöltésük, karbantartásuk és szolgáltatásuk közszolgálati 

feladat. A korábban közgyűjteményekben, és közhivatalokban archivált offline tudás a 

különböző digitalizációs programok jóvoltából egyre nagyobb mértékben válik online 

hozzáférhetővé. A közszolgálati média-intézmények új feladatának tekintem, hogy 

működésük kiterjedjen erre a tudástartományra is.  

A közszolgálati tartalomszolgáltatás keretében gondoskodni kell arról, hogy nemcsak a már 

létrehozott és archivált, hanem az újonnan alkotott tartalmak is elérhetővé és kereshetővé 

váljanak. Elfogadom hazai kutatók olyan értelmezését, amely szerint ez a tudás-összefűzés 

egy új köztér, amelynek lényegi sajátossága, hogy releváns szellemi műhelyek is 

szaporíthatják a tartalmakat, és elősegíthetik a lekérdezést. Közfeladatnak tekintem az ebben 

való esélyegyenlőség támogatását, az erre szolgáló megoldások és technológiák kifejlesztését, 

ezek oktatását. Véleményem szerint az MTI-nek mint hír- és tudásbázisnak, archívumnak 

részt kell vállalnia ebben az egyre terebélyesedő köztevékenységben, humanizált 

információszolgáltatásban. 

 

d, MTI Stratégiai terv 2004-2007 

 

Meg kell állapítanom, hogy az MTI Stratégiai terve (2004) alapos, részletes, jól kidolgozott 

tanulmány. Megállapításai többnyire ma is érvényesek. Helytállóak a benne foglalt megoldási 

javaslatok és kitörési pontok. A további munka szervezéséhez, tervezéséhez kiválóan 

felhasználható, a szükséges változtatások alapdokumentumaként kezelhető. Természetesen 
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évről-évre tovább kell fejleszteni a stratégiát, figyelembe véve a legújabb kihívásokat A 

részemről az előző pontokban felsorolt szempontok inkább a stratégia készítése óta 

érzékelhető új jelenségekre koncentrálnak. A következő fejezetben, a helyzetelemzésemben 

sem térek ki a stratégiában már körüljárt realitásokra, inkább az új jelenségeket és a 

válaszlehetőségeket tekintem át. 

 

 

2. Helyzetértékelés – piaci környezet - megoldások 

 

a, Hírgyűjtők és nagykeresők 

 

A globalizáció és az információs társadalom kialakulása teljesen átalakította a média világát, 

leértékelte, illetve küzdelmes és energiafaló átalakításokra kényszerítette a hagyományos 

hírügynökségeket. Ránk vonatkozó sajátosság, hogy a kisebb nemzeti hírügynökségek, mint 

az MTI is, a szűkülő piaci lehetőségekre nem tudtak az üzleti életben megszokott 

gyorsasággal reagálni, tekintve alacsonyabb tőkeellátottságukat, kisebb felvevő-piacukat.  

A nemzetközi hírügynökségek és a hazai tematikus hírgyártó-továbbító vállalkozások 

képében megjelent a konkurencia. Az újabb és újabb technikai fejlesztések arra ösztönzik a 

versenytársakat, hogy megcélozzák a terület újrafelosztását, szektorálását, egyes szegmensek 

monopolizálását. 

Az Internet, helyesebben a szélessávú adattovábbítás általánossá válása alapjaiban roppantotta 

meg, illetve alakította át a hírkezelés, hírfogyasztás mechanizmusát. Az ingyen elérhető 

információk drasztikusan csökkentették a minőségi, ezért viszonylag drága hírügynökségi 

hírek iránti igényt. A reklámértékesítés üzleti modelljére épülő média-vállalkozások a 

hírkínálatot, mint kis pénzért megszerezhető nagydíszletet kezelik. A lényeg a hirdetés, a 

banner, ez leszámlázható, a többit hozzászerezzük – vallják.  

Külön téma a hírgyűjtők, hírlisták megjelenése, eluralkodása a nyitólapokon, vagy a 

„kedvencek” menüsorban. A számítógépeken, ha egy irodában a szabaddá váló monitorokra 

tekint az ember, rendre vagy a Hírstart, vagy a Hírkereső jellegzetes, már-már emblematikus 

dizájn-ja látható. Rögzíthető, hogy a hírpiacra döntő hatással van néhány olyan portál, amely 

egyébként semmilyen önálló tartalmat nem állít elő. Csak a kattintásból él, gazdagon. Ez 

tarthatatlan és vállalhatatlan, mind etikailag, mind jogilag, és főképp pénzügy-menedzselés 

szempontjából. Egy gazdasági szereplő számára nem lehet működő konstrukció az, hogy az 

általa megtermelt értéket más is árusítsa ellentételezés nélkül. Sajnálatos ágazati gyengeségre 
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utal, hogy a média-piac szereplői nem tudtak összefogni ebben a kérdésben, megakadályozni 

a mára már elfogadottnak tekinthető, gazdaságilag primitív hírtabellázást.  

És itt az új veszély, hasonló súllyal és még radikálisabb formában: a keresők mindent 

besöprő, minden maga alá gyűrő piacra penderülése. A Google - tán már napjainkban is az - a 

szakértők szerint rövidesen a világ legértékesebb vállalata lesz, maga mögé utasítva akár a 

Microsoft-ot is. Logója többet ér a nagy autógyárak, vagy üdítőitalok márkajelzéseinél, a 

színes hat betű rövidesen a legismertebb cégnév lehet. Csakhogy ez a vállalkozás – néhány 

kivételtől eltekintve – nem tartalomfejlesztéssel foglalkozik, hanem tartalomrendszerezőt, 

információkereső programot működtet. Nem primer alkotó. A nagy kihívás tehát az, miként 

lehet a keresők látókörébe kerülni, befogni a web-et pásztázó robotokat, ugyanakkor 

kikényszeríteni, hogy a kilistázott tartalomért hajlandóak legyenek fizetni a felhasználók, 

vagy a felhasználók tájékoztatására létrejött szolgáltatók. A folyamat röviden így írható le: ha 

hírt keres valaki, nem a hírportálokra nyit, hanem a Google-ba írja be a témát és szereplőit, a 

helyszínt, mindent, amit már tud, amiről halott a számára érdekes eseményből: és innen jut el 

a hírgazdához, vagy oda, ahová irányítják. Tehát a hírt nem a híroldalon próbálják majd 

elérni, hanem a keresőből. Ez teljesen átalakíthatja a hírgazdálkodást, üzletileg, szervezetileg, 

kulturálisan. A Magyar Távirati Irodának stratégiát kell kidolgoznia ezekre a kihívásokra és 

ennek mentén felgyorsított ütemű fejlesztéseket kell vállalnia. 

 

b, Konzum értékesítés kontra érték-maximálás 

 

Az MTI döntően a médiapiacon van jelen. Sajátossága ennek a vevőkörnek, hogy egyszerre 

előfizető és versenytárs. Annak tudatában kell partnerként tekintenünk az előfizetőre, hogy 

érdeke függetlenedni a hírügynökségi szolgáltatástól; ha csak teheti, önállóságra törekszik. 

Sőt, a folyamat végén ott egy új jelenség: a nagy tőkeerejű, internacionális vállalkozások 

médiaházak kiépítésére tesznek kísérletet. Ezért olyan szakmai kínálattal – hír- és információs 

csomaggal – kell megkeresni ezt a kört, hogy számára az MTI nélkülözhetetlen legyen-

maradjon.  

Potenciális vevőként egyre erőteljesebben kell számot vetnünk a gazdasági élet szereplőivel 

is. Ez a kör speciális szerkesztői és informatikai igényeket támaszt, ami új szakmai kihívást 

jelent. Az éves beszámolókból is látszik, hogy a jelenlegi vezetés is erre a szegmensre 

koncentrál. A számokból és a szöveges kiegészítésekből azonban az tűnik elő, hogy a kitűzött 

célokat nem sikerült maradéktalanul teljesíteni. Úgy látom, az elmaradt eredményesség oka 

talán az lehet, hogy az MTI üzleti kínálata nem a vevőkör igényeiből indul ki, hanem fordítva, 

a hírügynökség azt árulja, ami tartalomként rendelkezésére áll. Csakhogy ez nem üzleti 

magatartás, hanem közületi - elosztói - ösztön és rutin. A folyamatot jól reprezentálja, és a 

jelenség szintjén tanulmányozhatóvá teszi az a tény, hogy az árú csomagolása és felkínálása 

szokatlanul sutára sikeredett. Nem lehet nem megjegyezni, hogy a kínálati eszköztárat 
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pózoltság és sznobéria jellemzi: a menedzsment konzum attitűddel akarja eladni a szakma 

élvonalába tartozó érték-maximumokat. Ez stílustörés, ügyetlenség. Jó példa erre a web-lap 

marketing szövegeinek beszédmódja: az épp most forgalomból kivont Skála Kópé is 

korszerűbbnek tűnt. („Tartsa az ujját a gazdaság ütőerén!  Felkeltettük érdeklődését? 

Személyre szabott ajánlatért keressen minket!”) Aki jár üzleti konferenciákra, és ismeri a 

kommunikációért, üzleti elemzésekért, piackutatásért felelős vezetőket, tudja, az ilyen 

munkáért felelős szakemberek tökéletesen más terminusokban gondolkoznak. Számukra ez a 

szöveg nem „kódolt”, egyszerűen muzeális, olyan mintha egy nemzetközi konferencián nem 

angolul szólalnának fel, hanem latinul. Egykor világnyelv volt az is…  

Az MTI évtizedeken át megszokott, kényelmes monopolhelyzetéhez képest a piaci környezet 

gyökeresen megváltozott. Valóban a vevő az úr, az eladó kénytelen alkalmazkodni. Átalakuló 

és szűkülő piacon, éles versenyben kell az MTI-nek helytállnia. A nemzeti hírügynökségnek 

ehhez megvannak a szükséges adottságai, hiszen hagyományosan megbízható, minőségi 

hírszolgáltató. Professzionális szervezettel és szakember állománnyal rendelkezik, sajtó- és 

fotóarchívuma verhetetlen vagyonértékű és színvonalú. Az MTI-nek éppen ez a tartaléka, 

hiszen a „Tény és való” nagyon keresett kultúrcikk, menedzsment-igény, irányítási 

alaporientáció. És hiányzik a piacról. Az MTI-nek van múltja és jelene, érték-központú 

tartalomszolgáltató, és ha ehhez hozzá tudja tenni – miért ne tudná, ki más tudná – az alkotói 

szféra körében kifejlődő divatosságot, az értelmiségi trendiséget, a szellemi és gazdasági 

értékteremtő csoportok befogadói elismerését, akkor üzletileg is kiaknázhatók lehetnének a 

nem média-irányultságú vevői igények. De ehhez más módszerek kellenek, a jelenlegihez 

képest eltérő marketing-gyakorlat.  

Például annak tudomásulvétele, hogy a fogyasztói piacon a hazai- és világcégek döntően nem 

terméket adnak el, hanem imidzs-élményt, életvezetési tendenciákat, a sikerhez vezető 

megoldások – persze néha csalóka – használati utasításait. A produktum tehát, bár nyilván 

hasznos és minőségi, döntően egy ideált, társadalmi sztenderdet jelenít meg. Ehhez a 

folyamathoz kapcsolható az MTI egyik, talán legfontosabb feladata is: áruválasztéka ne 

egyszerűen csak termékek összességét jelentse, hanem egyben a hírfogyasztás 

szükségességének igazolását, a tudatos tájékozódás igényének felébresztését és kielégítését, 

az informálódás belső késztetésének élményszerű kiélését. 

 

c, Közszolgálat és információkereskedelem  

 

Az információ-technológia robbanásszerű fejlődése kihívást jelent minden hír- és információs 

ügynökség számára. Az MTI életében is sorskérdés, hogy a korral informatikai téren is lépést 

tudjon tartani. Az online tartalom szolgáltatások meghatározóvá váltak a hírügynökségi 

munkában, csupán a hírek hagyományos gyűjtésével, feldolgozásával és továbbításával ma 

már lehetetlen talpon maradni a hírversenyben. 
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Az MTI közszolgálati feladatai és további szolgáltatásai egyaránt informatikai feladatnak is 

tekinthetők. A közszolgálatiság és az információkereskedelem összhangja, egymásra 

utaltsága, magas szintű megvalósítása a nemzeti hírügynökség megmaradásának és 

fejlődésének alapfeltétele. Ez csak akkor valósulhat meg, ha az MTI menedzsmentje és az 

összes, információt termelő és értékesítő szervezeti egysége ismeri a felhasználók igényeit, és 

minden erejével azok kielégítésére törekszik. Ehhez a tartalmi követelmények teljesítése 

mellett a technológiai fejlődés szempontjait is folyamatosan érvényesíteni kell. A jövőben az 

MTI szolgáltatásainak egységes, rugalmas, integrált adatbázis alapú rendszerre kell épülniük. 

Csak ez biztosítja a termékek sok szempontú, integrált, költségkímélő felhasználását, 

kezelhetőségét. 

Az Internet korunkban infrastruktúra és egyben új közvélemény formáló tömegmédium. Az 

MTI esetében ez természetesen többszörös értelmezést igényel. A kérdés nyilvánvaló: az 

infokommunikáció platformjain szolgáltathat-e a hírügynökség közvetlenül is a 

fogyasztóknak, működhet-e tömegmédiumként, adhat-e ki digitális hírlapot? 

Az éves beszámolókban is rendre előkerül ez a problémakör. Úgy tűnik, a vezetésnek az a 

véleménye és ennek nyomán az az üzletpolitikája alakult ki, hogy a hírügynökség nem vesz 

részt az elektronikus periodikák versenyében. Valószínűleg azzal az érveléssel és 

meggyőződéssel, hogy az MTI nem teremthet konkurenciát saját előfizetőinek. Hasonlóra van 

példa a nemzetközi gyakorlatban is, és éppen nem a legkisebb cégnél (dpa), tehát az elzárkózó 

beállítottság érthető. Álláspontom szerint azonban ez a szemlélet nem egyeztethető össze a 

közszolgálatisággal, a nemzeti intézmény funkciójával, és még inkább a folyamatos 

lépéstartás követelményével: az MTI, mint informatikai nagyintézmény – mert az – csak 

akkor töltheti be eredeti hivatását, ha a megváltozott média-körülményekhez alkalmazkodva 

közvetlenül is fordul egyes társadalmi és gazdasági csoportokhoz a jelenleg is birtokában levő 

elektronikus eszközrendszer segítségével. Az a feladat, hogy a közérdekű adatok online 

terjesztése ne szenvedjen hiányt, ne legyen manipulatív, s feleljen meg a nyilvános 

kommunikáció körébe eső tartalomszolgáltatás elvárásainak. Itt kell kiemelni az elmúlt évek 

információgazdálkodáshoz köthető törvénykezési aktusait, elsősorban az elektronikus 

információszolgáltatásról, az elektronikus kereskedelemről, illetve a Közigazgatási Eljárási 

Törvény (KET) e-kormányzatra vonatkozó előírásairól alkotott szabályozásokat. Ez az új jogi 

környezet vadonatúj információs hátteret biztosít, amelynek használója, egyben terjesztője is 

lehet a hírügynökség. Mindkét irányultság nagy tartalékokat jelent az MTI számára 

tartalmilag, és gazdaságilag egyaránt. Ez a beinduló tevékenység az Nht. 2. §. C. pontjának 

kibővítő értelmezését is jelentheti az online információcsere vonatkozásában. 
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d, Elektronikus portál vagy web-promóció?  

 

A kapcsolatépítés, igényfelmérés, piaci kísérletezés legjobb eszköze a honlap. Ilyen 

értelemben az MTI weboldal megfelel a célnak, még ha nyelvezetén, tagolásán, képi és 

grafikai világán lehetne is változtatni. (Amin viszont kell, az azonnali akadálymentesítés!) Az 

én felfogásomban azonban az online kommunikáció egy nemzeti intézménynél nem lehet 

azonos a marketing iroda házi kiadványával. Még akkor sem lehet az, ha speciális 

szolgáltatási területe nyilvánvalóan határt szab-szabhat média informatikai tevékenységének. 

A nem tisztázott online felület-gazdálkodás eredménye a jelenlegi helyzet: felemás, a hazai 

gyakorlatban ismeretlen elektronikus formáció jött létre. Nem is reklám-oldal jelenleg az MTI 

honlap, hiszen magukat a szolgáltatásokat nem mutatja be részletesen, de nem is információs 

felület, hiszen az olvasó – a mélyebb böngészés során – hírek helyett folyamatosan előfizetői 

felhívásokra lel. Külön sajnálatos, és óhatatlanul minősítést eredményező megnyilvánulás, a 

hírek címe mellett található „ingyenes” kifejezés. 

Természetesen érzékelem a probléma üzleti súlyát. Megoldásnak – többek közt – azt látom, 

hogy olyan új területeken kell kezdeményezőként fellépnie a távirati irodának, ahova az 

előfizetői még nem igazán törtek be. Az egyik ilyen irány lehetett volna az internetes 

tartalomszolgáltatás, itt azonban már részben elkéstünk, ez a piac már telitett az MTI 

előfizetőivel. Ennek ellenére még találni olyan internetes fejlesztési irányokat, ahol a távirati 

irodának lehet keresnivalója. Elsősorban – erre már van is alap a jelenlegi honlapon – az 

európai portálszolgáltatások megteremtésére gondolok, annál is inkább, mert jelentős állami 

invesztíciók ellenére sem sikerült a hazai felhasználók részére egy közszolgálati európai 

online tájékoztatási oldalt felépíteni és népszerűvé tenni. A választási online audiovizuális 

vitafelületek megteremtése – az amerikai elnökválasztás most futó kampánya mutatja a 

tendenciákat – szintén izgalmas, és mondjuk ki, megkerülhetetlen feladat. 

A mobil tartalomszolgáltatás területe jóval kecsegtetőbb, még nagyobb üzleti térnyerést 

jelenthet. Azon egyszerű oknál fogva, hogy itt még a robbanás, az igazán tömeges felhasználó 

igények megjelenése előtt állunk, az MTI nem késte le a lehetőségeket. Ráadásul a 

Multimédia szerkesztőség mobil fejlesztései – az internetesekkel ellentétben – jelenleg 

piacilag is értelmezhetők, a vitathatatlan eredmények fejlesztési potenciált jelenthetnek.  

Felfogásom szerint a rohamos digitalizáció, maga a műsorszórás és gyártás „digitális átállása” 

(a folyamat levezénylésére már törvényt is alkotott a parlament), hatalmas tartalom 

túlkínálatot fog eredményezni. Az árú fogadására és szegmentált terjesztésére új műszaki 

rendszerek épülnek ki. Közös jellemzőjük a hálózati kapcsolódás lesz. Ez azt jelenti-

jelentheti, hogy a kasszás fizetés helyett, egy sokkal kifinomultabb fogyasztói és értékesítési 

láncolat alakul ki. A felhasználók, és a tartalomüzemek, vagyis a médiumok egy nagy 

elosztórendszer részei lesznek. Az MTI-nek nem szabad kiérleletlenül hányódnia, hanem meg 

kell határoznia a helyét ebben az új szisztémában.  



 11 

3. A gazdálkodás áttekintése: múlt és jelen  

Megállapításaimat a pályázat megírásához rendelkezésemre bocsátott éves jelentések alapján 

tettem. Elsőként a vagyoni helyzetet vizsgáltam: látható, hogy a könnyen mobilizálható 

eszközök értékesítésre kerültek (ingatlan és értékpapír értékesítés), ezzel párhuzamosan a 

pénzeszközök felhalmozódtak (76 M Ft-ról 312 M Ft-ra). Meglepő, hogy a pénzeszközök 

folyamatos növekedése ellenére a társaság folyószámlahitelt igényel. Nehezen magyarázható 

a műszaki, technikai eszközök folyamatos avulása, megújulásuk teljes hiánya. A műszaki 

berendezések nettó értéke 325 M Ft-ról 212 M Ft-ra, 35%-kal csökkent. Hosszúlejáratú 

hitelfelvétel nem terheli a társaságot. Mindezek alapján úgy látom, hogy a menedzsment célja 

egy korábbi „stabil” – a költségvetési intézmények szabadságával rendelkező – gazdálkodási 

struktúra konzerválása, amelynek jellemzője a tartalékolás, a műszaki- és termékfejlesztések 

támogatásának hiánya. Az MTI vagyoni helyzete viszonylag stabil, de eszközstruktúrája 

túlságosan konzervatív, a változó piaci környezethez nehezen alkalmazkodó, a szükséges 

innovációkat nem ösztönző. 

 

A gazdálkodás folyamatait az alábbiakban foglalom össze: 

Az értékesítés nettó árbevétele folyamatosan csökken. Ezen belül: 

 

 a hírszolgálat belföldi bevétele drasztikusan, több mint 20%-kal csökkent. 

 Sajnálatos, hogy a hirdetési bevételek a vizsgált időszakban nem változtak. Mértékük 

nem haladja meg a 10 M Ft-ot, sőt a 2007-es üzleti tervben majd 50 %-kal csökken. 

 Az ingatlanok bérbeadásából, illetve a hozzá kapcsolódó műszaki szolgáltatások 

továbbszámlázásából származó bevétel folyamatosan csökken.  

 A működési támogatás folyamatos 63 %-os növekedése (1322 M Ft-ról 2150 M Ft-ra) 

döntő többségében az üzleti tevékenység veszteségének fedezetéül szolgált. 

 a céltámogatások meglehetősen sztohasztikus eloszlást mutatnak, a választásokhoz és a 

létszámleépítéshez köthetők. 

 Az anyagjellegű ráfordítások változatlansága (2002-ben és 2006-ban is egyaránt 1467 M 

Ft) tükrözi a „konzervált technológia” létét. 

 A személyi jellegű ráfordítások aránytalan emelkedést mutatnak (1898 M Ft-ról 2390 M 

Ft-ra, 26%) annak ellenére, hogy 2004-ben 410 M Ft-os állami támogatással 

létszámleépítést hajtott végre a társaság. Indokolatlan a 2006-ban bekövetkezett közel 

20 %-os növekedés, miközben az üzleti jelentésben felhozott indok – miszerint a 

szerződéses jogviszonyokat vizsgálták felül – nem köszön vissza komoly 

költségcsökkenés formájában.  
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Az eredmény-kimutatásból látható, hogy az MTI Zrt. alaptevékenysége (üzleti tevékenysége) 

folyamatosan veszteséges, csak az állami támogatások rendszeres növelésével képes életben 

maradni. Ez a támogatásnövekedés kisebb részben a kereskedelmi bevételkiesések, döntő 

részben a személyi jellegű ráfordítások növekedésének fedezetéül szolgál. Kevésbé támogatja 

a társaság piacképességének javítását, technikai bázisának fejlesztését, termékeinek minél 

szélesebb körű értékesítését. Ez egy lefelé tartó, szűkülő spirál.  

 

4. Jövő-ökonómia: médiaház és kompetenciaközpont  

 

Az előző pontban leírt negatív folyamatok megállítására a megoldást – pályázatom erre 

irányul – csak az MTI gazdasági és informatikai újrapozíciónálása jelentheti. A 

hírügynökségnek magának is médiaházzá, tudás- és kompetencia központtá kell átalakulnia. 

Ez lehet az útja annak, hogy a hagyományos hírügynökségi szolgáltatások mellett olyan új, 

potenciálisan nyereséges üzletágak formálódjanak ki, amelyek idővel megkönnyítik a 

részvénytársaság finanszírozását, biztosítják a fejlesztéseket, a szakmai tevékenység 

kiszélesítését.   

A vonatkozó javaslataimat a projekt-leírás fejezetben ismertetem. Egészében, a teljes 

tevékenységre kiterjedően megoldandónak tartom: 

 A működési bevételek tervezhetősége és kiszámíthatósága érdekében közszolgáltatási 

szerződés kötését a tulajdonossal legalább öt évre. Így lehetőség nyílna az üzleti 

tervezés horizontjának bővítésére, a hosszú távú stratégiai tervezés megvalósítására. Ez 

közös érdek, hiszen a célorientált gazdálkodás kiszámíthatósága, ellenőrizhetősége igazi 

tulajdonosi pozíciókat biztosíthat.  

 Döntően a hírkiadáshoz kapcsolódóan a műszaki eszközpark sürgős fejlesztését, az 

amortizáció mértékén túl célzott források felhasználásával. 

 A saját értékesítés bevételeinek stabilizálását, majd – a bevezetett új termékek révén – 

növelését. 

 A nagy tartalomfejlesztési nemzeti és európai projektekben való - üzleti alapú – 

részvétel, öt-hat éves stabil finanszírozási feltételekkel. Ide számítva az elektronikus 

közigazgatás és önkormányzás tájékoztatási platformjainak nagyberuházásait.   

 

A gazdálkodási terület alapvető jövőbeni feladata a számviteli rendszer korszerűsítése. Ki kell 

alakítani egy dinamikus, modern vezetői információs rendszerek kiszolgálására is alkalmas 

számviteli rendszert. Ehhez kapcsolódóan olyan nyilvántartást kell kialakítani, ami alkalmas a 

társaság különböző tevékenységeinek számbavételére. Az MTI számviteli nyilvántartása 
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alkalmas kell legyen a közszolgálati és az egyéb tevékenységekre fordított költségek, és a 

hozzá köthető bevételek, valamint a realizált nyereség elkülönített kimutatására. 

 

A finanszírozás szerkezetét az alábbi elemekre építeném:  

 reálértékét megőrző állami támogatás, regionális média-szolgáltatási források 

 meredeken emelkedő hír-, fotó-, audiovizuális és információügynökségi bevételek 

 kormányzati, önkormányzati elektronikus tájékoztatási felületek szolgáltatási díjai 

 bel- és külföldi pályázatok, költségvetési projekt-támogatások 

 gazdasági nagyszervezetek részére nyújtott egyedi szolgáltatások bevételei 

 az újra-alapított és média-felületként menedzselt online portál reklámbevételei 

 SAB bevételei, társ-archívumokkal együttműködésben kínált tartalom bevételei  

 az MTI-től vásárolt outsourcing szolgáltatás bevételei, szakmai vállalkozási bevételek 

 megbízásra készített kiadványok, kutatások, online tartalomfejlesztések bevételei,  

 tudástranszfer; felsőoktatási és képzési információs források létrehozása, működtetése 

 főtevékenységen kívüli bevételek, döntően ingatlanhasznosítás 

 szponzoráció, létrehozandó MTI alapítvány támogatásai 

 

 

III. Közszolgálati feladatok, kiegyensúlyozot t 

tájékoztatás  

(A pályázati kiírás IV.1.a. pontja kérdéskörei) 

 

1. A „hitelesség szigete” 

 

Az MTI alapvető tevékenysége – a törvény rendelkezései szerint – a gyors, sokoldalú, 

tényszerű, hiteles, tárgyilagos és kiegyensúlyozott hír- és információ szolgáltatás. A törvény 

tételesen felsorolja ebben a körben a közszolgálati feladatokat (Nht.2.§). Ezt a kiterjedt listát 

kötelező minimumnak tekintem. Ugyanakkor szeretném tételesen rögzíteni, hogyan 

értelmezem a meghatározó kereteket. Ezek szerint a közszolgálati hírügynökség: 

 legyen a „hitelesség szigete” az érdekek szorításában működő médiapiacon; 

 működjön független és hiteles információforrásként; 
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 össznemzeti szempontok alapján biztosítsa a megfelelő hírszolgáltatást; 

 a nemzet „hangjaként” jelenjen meg az európai és a nemzetközi színtéren; 

 állapítson meg minőségi normákat; 

 őrizze a kulturális identitást és a magyar nyelvet; 

 működjön a fejlesztések motorjaként; 

 közre kell működnie abban a döntő folyamatban, amelynek célja, hogy minél többen 

részesüljenek a digitális forradalom előnyeiből. 

 

Minden állampolgárnak joga van, hogy megismerje a társadalmi, gazdasági, politikai, 

kulturális helyzetét bármiképpen befolyásoló tényeket, eseményeket. Joga van ahhoz is, hogy 

a választások idején a közélet, a pártok szereplőinek, a törvényalkotók tevékenységének, 

véleményének ismeretében szabad akarata szerint szavazzon. Az MTI nem mutathat politikai, 

vallási, etnikai érték-meghatározottságot. A nemzeti hírügynökség a választási 

eredményeknek megfelelően súlyozva, de egyenlő esélyt adva kezeli a politikai erőket, helyt 

ad a társadalmi csoportok, civil szerveződések, kisebbségek megnyilatkozásainak. 

Mindezeket kommentár, egyéni értelmezés nélkül adja közre. Semmilyen formában, szakmai 

eszközzel nem manipulálja a közvéleményt. 

 

Átalakuló világunkban, a folytonosan változó médiatérben meghatározó értékké válik a 

hitelesség. A Magyar Távirati Iroda ebben az értelemben is megújíthatja média-intézményi 

hívatását, a”hitelesség (egyik) szigetévé” válhat. Ez a szerep azonban csakis valóban 

független és megbecsülést szerző működés útján tartható fenn. Az MTI-nek, mint 

tartalomszolgáltatónak célul kell kitűznie, hogy neve a hitelesség márkavédjegye legyen.  

 

2. Tényszerű és pontos 

 

A közlés központi kritériuma a hírérték. Az MTI szempontjából hírértékű: 

 valamennyi országos érdeklődésre számot tartó esemény tárgyszerű tudósítása, beleértve 

a lokális és regionális jellegű történéseket is,  

 az állampolgárok jogainak gyakorlásához, kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges 

minden információ,  

 a hatalmi ágak munkájáról szóló tájékoztató,  

 a politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális és sportélet történéseit bemutató, az 

eligazodáshoz háttér információt nyújtó közlés,  

 a mindennapi élethez, az érdekérvényesítéshez nélkülözhetetlen információk. 
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Felfogásomban hírértékű minden olyan szöveges, képi és grafikai információ, amelynek 

ismerete nélkül az állampolgárokat hátrány érheti jogaik gyakorlásában, kötelezettségeik 

teljesítésében, életvezetésükben. Hírértékű, aminek tudomása nélkül csorbul az intézmények, 

a gazdasági és társadalmi szervezetek működésének teljessége. 

A pályázat írása és a felkészülés folyamán konzultáltam főszerkesztőkkel, vezető 

újságírókkal. Meglepett, hogy egybehangzóan a pontosságot, helyesebben annak hiányát 

adták meg az MTI-anyagok leggyakoribb hibájának. Ez tarthatatlan és elfogadhatatlan. 

Mindent meg fogok tenni ennek a gyengeségnek a kijavítására, könyvtárosi alaposságot 

követelek a hivatkozások és beidézések területén. Leszögezem, hogy nem egyszerűen 

dobogóra, hanem koszorús első helyre értékelem a pontosságot, hitelességet, elemző 

készséget: ezt tartom a legfontosabbnak a hírkészítésben; csak ezt követi a gyorsasági elem, a 

mennyiségi teljesítmény és az informatikai-technikai bravúr.  

Minimálisra kell csökkenteni a „javított kiadás”-ok esélyét. Amíg valami bizonytalan és nincs 

meg a végleges információ, addig nem közölhető. Lehet, hogy ez azt jelentheti, hogy a 

hírversenyben egy-egy esetben lemarad az MTI, de hosszú távon, amikor már a megrendelők 

számára is egyértelmű, hogy innen csak megbízható és ellenőrzött híreket kapnak a 

szerkesztőségek, akkor ez üzletileg is visszafejthető lesz.  

A Szakmai és Közszolgáltatási Tájékoztatási Szabályzat egyébként részletesen előírja a 

követendő normákat. A gond inkább az, hogy ezeket a leírt, alaposan és határozottan rögzített 

működési rendszereket tudják-e, képesek-e alkalmazni a munkatársak. Az MTI 

menedzsmentjének ehhez segítséget, támogatást kell nyújtania, ugyanakkor a számonkérést is 

- áttekinthető alapokon – biztosítani kell. 

 

3. Határon túl – Európán belül  

 

Nyelvünket 14-15 millióan beszéljük anyanyelvként. Nemzettársainktól hosszú évtizedekig 

fizikai és politikai határok választottak el bennünket. Mára nagyban megváltozott a helyzet, 

hiszen a legnagyobb magyarlakta országok szintén az EU tagjai, egy közösségben az 

anyaországgal. További jelentős változásnak kell értékelni azt a tényt is, hogy a környező 

országok magyarjainak többsége – talán Kárpátalját leszámítva – lassan jobb anyagi és 

infrastrukturális körülmények között él, mint a magyarországiak. Éppen ezért véget kell vetni 

a „szegény testvér” ideológiájának és teljesen új alapokra kell helyezni a kapcsolatot. Nem 

elég az, hogy egy-egy tudósítónk beszámol a politikai marakodásokról. Sokkal fontosabb a 

gazdasági és kulturális kapcsolat elmélyítésének segítése hírügynökségi eszközökkel. Mint 

televíziós vezető, több ízben vettem részt határon túli média-találkozókon. A rendezvényeken 

sűrűn elmondták a résztvevők, hogy elutasítják a hazai médiumok egyoldalú tájékoztatását, 

miszerint róluk csak protokolláris vagy hagyományőrző szituációban tudósítanak.  
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Ugyanez vonatkozik a diaszpóra (nyugati, amerikai, ausztrál, közel-keleti) magyarságára is. 

Fontos, hogy az MTI élő kapcsolatban legyen a helyi magyar szervezetekkel, ne csak akkor 

közölje álláspontjukat, ha éppen egy vezető magyar politikus arra jár. Ugyanilyen lényeges 

egy új csoport, a külföldön dolgozó-tanuló magyarok életének megismertetése, véleményük 

megjelenítése. Nagy számokról van szó, nem perifériális területről. Rendkívül káros és 

provinciális gyakorlat, hogy a hazai sajtó csak a sikeres – többnyire hirtelen meggazdagodott 

– honfitársainkról számol be, és szinte semmi hírt, tudósítást nem ad le az idegen kultúrákban 

ideiglenesen élő-küzdő magyarokról. 

 

4. Közszolgálati médiumok: partnerek vagy üzletfelek? 

 

Átalakulóban van a teljes közszolgálati műsorszolgáltatás. Az Országgyűlés elfogadta a 

„digitális átállásról” szóló törvényt. Hosszú évek óta először sikerült a média-jogalkotásban a 

kétharmadot biztosítani. Ez is azt jelzi, hogy a döntéshozók valóban változást akarnak, nem 

kívánják tovább húzni a médiatörvény mai életünkhöz való igazítását. Az MTI-nek partnernek 

kell lennie a változások előkészítésében, a közszolgálatiság fogalom- és feladat meghatározási 

munkájában. A partnerség egyaránt értendő a döntés-előkészítő szakmai és politikai 

szervezetekre, valamint a társintézményekre. 

Az MTI-nél tervezett bevételi tételek java része a közszolgálati médiumoktól származik. Ez 

természetes, a rendszer így működik. Más kapcsolat azonban alig van az intézmények között, 

még jó, ha éppen nem rivalizálás és rosszízű, általában indokolatlan „kenyérféltés” jellemzi a 

helyzetet. (Mint gyakran a két televízió viszonyát.) Úgy gondolom, tartalmi együttműködésre 

van szükség: bő területeket nyújt ehhez az infotainment, az edutainment és az audiovizuális 

hírszolgáltatás. A közszolgálati média-intézmények körébe sorolom a Nemzeti Digitális 

Adattárat (NDA), a Nemzeti Audiovizuális Archívumot, és az Országos Széchényi 

Könyvtárat is, tekintettel a Magyar Elektronikus Könyvtárra és a Neumann-Ház digitális 

gyűjteményének átvételére. A pályázati előkészítés során kerestem is a találkozást 

vezetőikkel. Akivel beszéltem, hangsúlyozta: digitális és elektronikus alapon sok közös 

projekt indítása lenne célszerű, főleg egy-egy fontos vagy érdekes magyar történeti esemény 

többirányú bemutatásának igényével. Ugyanarról a témáról ugyanis különböző anyagaik 

vannak az intézményeknek, és ezek együttes bemutatása anyagi sikert, és szellemi elismerést 

jelentene. El is indultak közös projektek, de folytatás nélkül maradtak, elenyésztek. Úgy 

gondolom, nem protokoll, hanem valós igények nyomán tervezett közös projektek pályázati 

támogatásra is számíthatnak. 
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5. Hírhozó vagy hírdizájner 

 

Az SZKTSZ szerint – egyebek mellett – „az MTI munkatársainak minden esetben kellő 

gondossággal kell eljárnia, eseményén felkészülten, az adott téma értőjeként kell megjelennie 

és a nemzeti hírügynökség munkatársához méltóan kell viselkednie.” Ehhez nehéz hozzá 

tenni még valamit, bár nem titkolható, hogy a való életben, mint általában, a helyzet nem 

pontosan ez. Üzleti és társadalmi sajtótájékoztatók százain vettem részt, és éppen nem 

tapasztaltam, hogy az MTI munkatársai lennének az alaptekintélyek. Ennek oka nem az, hogy 

gyengébb kvalitásúak. Inkább arról van szó, hogy ebben az exkluzivitásra és pörgésre 

orientált médiavilágban nem értékelik a hírhozót, többre tartják a hírdizájnert. Ennek 

ellensúlyozására döntő jelentőségűnek tartom, hogy a munkatársak a legjobb technikával 

legyenek felszereltek, jó munkakörülmények között dolgozhassanak, és érzékeljék 

munkaadójuk szakmai, emberi támogatását.  

Az SZKTSZ rendelkezéseit és az SZMSZ vonatkozó rendelkezéseit kielégítőnek tartom, 

változtatásokat csak akkor javasolnék, ha az MTI info-kommunikációs meghatározottsága 

tovább bővülne, esetleg döntő szervezeti, munkamódszerbeli változásokat hozva.  

 

6. Nyelvi innováció 

 

A Stratégiai terv is rögzíti, „hogy a hírügynökség meghatározó hatást gyakorol a média 

nyelvezetére, így a köznyelv alakulására.” Ezt elfogadom, mint alapelvet, de kételkedem a 

valóságtartalmában, ezért le is ellenőrizném ezt az állítást a rendelkezésre álló kutatási 

módszertannal. Ugyanis azt tapasztalom, hogy kezd ketté- vagy „többéválni” veszélyesen a 

sajtó nyelve, úgy tűnik lesz bulvár-magyar és felső-magyar, árad az online-szövegelés, illetve 

tért hódít a „hunglish”. Ez önmagában nem baj, hiszen mindegyik változat tartalmaz izgalmas, 

megújító fogalmazásokat, jó fordulatokat. Viszont az már baj lenne, ha a hírügynökség 

mereven elzárkózna a nyelvi változások lekövetésétől. Ezt hibának tartanám. Úgy gondolom, 

meg kell teremteni a lehetőségét annak, hogy a munkatársak megismerjék az új nyelv-

változati rögzüléseket, azokkal kísérletezhessenek, illetve egy közösen kialakított norma 

alapján használják is. Élő, izgalmas nyelven kell dolgoznunk, a hírügynökség ne legyen 

munkása a nyelvi határok kiépítésének. Itt utalnék ismét az interaktivitásra: az MTI tudna 

olyan felületeket biztosítani, vagy együttműködni már meglévőkkel, ahol ellenőrzött keretek 

között van mód a nyelvi innováció befogadására, színvonalas továbbadására. 
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V. Stratégiai célok és feladatok  

(A pályázati kiírás IV.1.b. pontja kérdéskörei) 

1. Humán erőforrás: munkatársi alkotóközösség 

 Az MTI profitorientált, jövedelmező gazdálkodást csak akkor tud folytatni, ha a 

munkavállalók azonosulnak a társaság célkitűzéseivel. Ezt képzéssel, tréninggel és a 

munkatársi alkotóközösséghez tisztességes vezetői nyíltsággal közeledő munkastílussal 

tervezem elérni. 

 A média-munkatársak részére olyan érdekeltségi rendszert kell kidolgozni, amelyben 

prioritást kap az árbevétel növelése, a költségérzékenység, a kiemelkedő minőség, és a 

cég működését, eredményességét kedvezően érintő kreativitás. 

 A jelenlegi, nagy hagyományú struktúrát nem szabad öncélúan átszabni, a működő 

formákat tetszetősnek tűnő, alkalmi alakzatokkal felváltani. Ami jól funkcionál, ahhoz 

nem nyúlok hozzá. Nem a szervezetet kell menedzselni, hanem a szakemberek 

motiválását, a termékfejlesztéseket, egyszóval: a munkát. 

 Új és átalakuló munkafeladatait az MTI belső erőforrásokra építve menedzselje, 

elkerülve a kiszervezéseket, tanácsadói rátelepüléseket. 

 Külső támogatásokból olyan alapot kívánok létrehozni, amelynek funkciója a 

munkatársak szakmához köthető, de nem közvetlenül az MTI-hez kapcsolódó alkotói 

tevékenységének finanszírozása: pl. irodalmi munkásság, fotó, képzőművészet…stb. 

 

2. Bel-és külföldi tudósítói hálózat: régiók mentén is  

 A kor szakmai és technikai követelményei, és a takarékosság szempontjai szerint 

folyamatosan felülvizsgálnám a külföldi tudósítói hálózatot. Nem a személyes jelenlét a 

lényeg, hanem a technikai lehetőségek kihasználásával a hitelesség, gyorsaság. 

 Meg kell szervezni – partnerek bevonásával – a regionális és a kistérségi tudósítói 

alaprendszert, meghagyva, sőt fejlesztve a megyei beosztást is. A régiókhoz külön 

tudósítókat – teljes szervezettel és apparátussal - rendelnék, az állomáshely fenntartási 

költségeinek régiós áthárításával. 

 A régiót határokon átívelő rendszerként is értelmezem. A határmenti székhelyeken 

működő tudósítóinkat a túloldali régiók - természetesen döntően magyar vonatkozású 

híranyagában gondolkozva – média-partnereként tervezem pozícionálni, még ha ez 

költségnövekedéssel is jár. 
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A belföldi tudósítói struktúra évek óta a visszafejlesztések terepe. A csökkenő létszám 

következtében a helyben dolgozó munkatársak kapcsolata lazult a hírforrásként számba jöhető 

politikai, társadalmi és gazdasági szervezetekkel. Akadozó, rendszertelen az együttműködés a 

helyi portálokkal, hír- és tájékoztató kiadványokkal is. Az eredmény az, hogy folyamatosan 

csökkennek a lokális információk, miközben a”Magyarországon történt…” típusú rovatok 

népszerűség nő minden médiafajtában. A helyi hírszolgáltatás minőségét és mennyiségét 

vissza kell állítani. Ez egy új piaci esély lehet, amennyiben a hitelesség vitathatatlan lesz, van 

témafantázia, és a tálalás kultúrája is megteremthető. 

 

3. Marketing és értékesítés: média-közmű, hír-nagyáruház  

 

Az MTI árutermelő alkotóközösség, de egyben értékesítő részvénytársaság is. Mindkét elem 

egyaránt fontos, csak egymástól elválaszthatatlan egységben kezelhető. A beszámolókból 

viszont számomra az szűrhető le, hogy a menedzsment nem tudta az egészséges összhangot 

megteremteni: miközben egyre többet fordított a termelésre, egyre kevesebbet adott el. A 

mérlegadatok egyértelműen jelzik ezt a folyamatot. Magyarázatként a piacszűkülés 

megrendítő tényeire hivatkozik a vezetés.  

Én másként látom. Szerintem – mint erre már utaltam – a fennakadás igazi oka nem a kereslet 

zuhanása, hanem az, hogy az MTI termékeinek nincs felépített fogyasztói imázsa. Sem a 

nagyvevők, sem az egyedi vásárlók nem tekintik elengedhetetlen szükségszerűségnek, 

életvezetési technikának az MTI hírek beszerzését. Az MTI anyagokat – még ha fizetnek is 

érte – valójában készítménynek tekintik, nem pedig kívánatos portékának. Mivel nincs 

imidzs-motiváció, az árak nem mozdulnak fölfelé, a hagyományos megrendelések 

meghosszabbítása is állandó gondot okoz. Új vevők nem jelentkeznek.  

Mint döntő fordulat, én az MTI-t – értékesítési értelemben – hír-nagyáruházként, és nem hír-

ügynökségként pozícionálnám. Ez azt jelenti, hogy nem csak a nagy csomagokban történő 

értékesítésre törekednék – arra is –, hanem a médiumok és közvetlen fogyasztók egyedi 

igényeinek kielégítésére is. Mint a plazákban, akciókkal, divatelemekkel pezsdíteném a 

hírkonfekciót, egy virtuális-térbe szerveznék információs nagyboltokat és apró butikokat. A 

vásárlás és kiválasztás munka-lendületét, az érték-sablonoktól eltérő döntés kreativitását 

kínálnám az info-technika lehetőségeinek kihasználásával. Vagyis trendivé formálni a hiteles 

hírek fogyasztását – ezt tűzném ki az MTI marketing céljának. Úgy forgalmazni, hogy 

felértékelni a forrást, de nem lebecsülni, hanem kihasználni a mindenkori média-szokásokat. 

Mint a Microsoftnál mondták (95-97 táján): nekünk nem a céget kell reklámozni, 

célravezetőbb a mindenkori PC és szoftverkereskedelem siker kezdeményezéseit támogatni, 
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hiszen a vásárolt operációs rendszerek kilencven százalékát úgyis tőlünk veszik. Az MTI is 

lehet szoftver, ami nélkül csak döcög a hír-rendszer, vagy média-közmű, amely nélkül a 

média-alapfunkciók sem működnek.   

Ha az értékesítéssel gondok vannak - és ez a helyzet az MTI-ben -, beáll a szokásos formula: 

egymást okolják a résztvevők. A tartalom-előállítás részlegei az értékesítés gyengeségét 

idézik, az eladásért felelősek pedig a termékek elavultságát prezentálják. Szembenállások, 

egymásra mutogatások végtelensége következik. Én visszatérnék a cégegység-szemléletre, a 

termelést és az értékesítést, fontossági sorrend nélkül, egy folyamatnak kezelném. Ebben a 

felfogásban kell dolgoznia az összes munkavállalónak, de különösen a vezetésnek.   

A legnagyobb hazai informatikai cégek média- és PR partnereként dolgoztam. Tapasztaltam, 

hogy ez a munkafeladat többnyire a marketing alá volt besorolva, de a valóságban mindenütt 

a vezér irányította a kommunikációt. Velük voltam napi kapcsolatban, s érzékeltem, hogy 

részvételükre és jelenlétükre valóban szükség van, mert egy cég imidzsét, sőt termékét és 

annak eladhatóságát döntően befolyásolja a vezető ismertsége. A személyesség, az intézményt 

humán térbe helyező irányítói egyéniségek megjelenése elkerülhetetlen, ennek ízléses és 

hatékony formáit meg kell teremteni. Megjegyzendő, a mostani vezetés mintha ennek az 

ellenkezőjét vallaná, még a web-lap MTI Zrt.-ét bemutató köszöntője sincs aláírva, azt sem 

tudni, a bélyegnyi képen ki van. (http://www.mti.hu/szolgaltatasok/78761/) Az 56-os könyv 

köszöntőjének elnöki szignója sem sikerült, kemény vesszőhiba a négy szócskában!) 

 

VI. Projekt-ismertetés, cselekvési terv  

1. Nagyprojektek, évi bontásban 

a, 2008: elektronikus hírügynökség, online közszolgálati hírmédium 

 

MTI portál létrehozása, tartalomfeltöltés. Röviden így gondolom: új média-dízájn, az összes 

hír lead-jei, rovatokra bontva, kihelyezve a portálra. Nem hírlistaként, hanem szerkesztve. A 

címlapon: videó-tudósítás, hírkép. A marketing leszorul, helyét a szolgáltatásokból nyújtott 

aktuális ízelítők foglalják el. Új elem az interaktivitás: blog és videoblog, podcasting. 

Megjelenhetnek, akik fizetnek érte, vagy akik eladhatók a műfajban. Külön nagy kocka az 

amatőr kép, videó tudósításoknak. Ha ez minőségi, és az MTI hitelesítette (MTI Verified 

http://www.mti.hu/szolgaltatasok/78761/
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kategória), jár a tiszteletdíj. Hír-SMS futó sorok szintén amatőröktől és nem MTI-s profiktól. 

A portál logikája tehát: MTI, minden hiteles hír egy integrált felületen  

Hírgyűjtő felület elindítása. Együttműködve a résztvevő médiumokkal, jogtiszta hírlistázás 

MTI embléma alatt. Az alapkoncepció: olyan fizetési konstrukció kidolgozása, amelyben a 

médium is, és az MTI is érdekelt. Ez lehet kedvezmény az MTI díjakból a médiumnak, az 

MTI pedig ott ellentételez, hogy a látogatottság eladható reklámfelületet jelent. A hír a 

hírüzemeké és a médiumoké, a bevételt is nekik kell realizálni.  

A hírkiadás további szegmentálása elektronikus alapokon. Az előfizetési konstrukció mellett 

fel kell kínálni – különösen a jelenleg nem szerződött médiumoknak, illetve gazdasági, civil, 

és kommunikációs érdekcsoportoknak – az egyedi hírvásárlás (ez már a fotóeladásnál ma is 

rendszerben van) lehetőségét. Ehhez csak egy ellenőrzött regisztráció szükséges. Az árak 

rugalmasak, mint a fapados repülőjegyeknél. Ez már hír-nagyáruház, és ide kapcsolódhatnak 

a jelenlegi előfizetők is: részükre egyedi anyagokat, exkluzivitásokat árulunk, kizárólagossági 

alapokon. Ez persze plusz árat jelent, vagy az előfizetési díj növelését, napi egy-két extra 

lehetőségével. Árengedmények, akciók, bevezető kedvezmények rendszeresen: naponta, 

évszakonként, idényenként, pihenőnap torlódások előtt, témafeltűnések idején. Hosszú távon 

a hírkiadás fokozatos átállítása, ütemezett átcsoportosítása is elképzelhető – robbanó vagy 

tendenciális pénzügyi eredményesség esetén – egy ilyen hír-plazaszerű értékesítésbe.  

 

b, 2009: Európa-parlamenti választás, Európa-kapu 

 

Az Európa-parlamenti választáshoz kapcsolódóan nyilván megnő az érdeklődés kontinensünk 

élete, múltja és jövője iránt. A szavazás demokráciájához mindenekelőtt ismeretekre, tényekre 

van szükség, és az állampolgárok igénylik is a tájékoztatást. Az MTI kötelező minimuma, de 

üzleti esélye is, egy európai tudásbázis kiépítése, európai közszolgálati online médium 

megteremtése. Az MTI honlapon csak egy statikus ismertető található, nagyon messze a 

tudásbázis fogalmától. Tekintettel arra, hogy a hazai, közszolgálati Európa-portál még nem 

jött létre – a sok támogatás ellenére sem –, az MTI-nek ezt a piaci szegmenst el kell foglalnia. 

A tartalom-szolgáltatási költségvetési keretek, a felhasználókra specializált fizetős 

szolgáltatások stabil, hosszú évekre megalapozott bevételt képezhetnek.  

A közszolgálati média legitim célja, hogy a kisebbségi, vagy érdekképviseletre más okból 

képtelen véleményeket is eljutassa a szélesebb közönséghez. Az OS, és kisebb részben az 

OTS, a hírkiadás eseményalapú folyamata mellett, megfelel ennek az elvárásnak. De ennél 
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többre van szükség, ezt a témát kiemelten kell kezelni, és erre legalkalmasabb egy online 

színes, és annak időszakonként megjelenő nyomtatott periodika változata. A reprezentatív 

fotó-kiadványokat ezzel váltanám fel 2009-től, mert ez a közszolgálatiság, és erre van is 

pénzügyi forrás. Ezt inkább az MTI használja fel, mint alkalmi pályázó csapatok.   

 

c, 2010: Országgyűlési és önkormányzati választás, net-tv vitaműsorok 

 

A tudatos választási részvétel online felületeinek megteremtése: net-tv vitaműsorok, 

választási blogoszféra program, interaktív vitafórumok, folyamatos videó-híradások, politikai 

online üzenetek rendszere, online tépelődések fóruma, választói vélemények menedzselése – 

csak felsorolásszerűen azok a formák, amelyek ma hiányoznak, és amelyeknek a felületeit 

meg kell teremteni. Közszolgálatiságból és üzleti számításból egyaránt. A most futó amerikai 

elnökválasztási kampány online video-ankétja minden látogatottsági csúcsot megdöntött, és 

azzal a meglepetéssel is szolgált, hogy az USA határain kívül majdnem annyian töltötték le, 

mint maguk az amerikaiak. Ez jelzi, hogy az embereket érdekli ez a kommunikáció, keresik a 

politikai véleményközlés- és tájékozódás új lehetőségeit. Az MTI-nek szakmaiságra, 

parlamenti ellenőrzöttségére, függetlenségre alapozva be kell szállnia ebbe a versenybe, 

amely tulajdonképpen a jelentős választási büdzsékért is folyik.  

 

d, 2011: Hírek hasznossága vagy hasznosságok hírei 

 

A globalitás és lokalitás arányeltolodásainak, az életmódváltozásoknak, a személyi-közösségi 

biztonság átértékelődésének kommunikációs lekövetése média-feladat, egyben üzleti kihívás 

is. Az MTI-nek az alcímben kitűzött időpontra térképet, útvonaltervezőt, település-listát, 

intézmény-elérhetőséget, menetrendeket, e-ügyintézési útmutatókat kell szolgáltatnia, akár 

együtt más kormányzati információs portálokkal: mindezt csak azért, hogy a hírszolgáltatása 

hiteles és nélkülözhetetlen legyen, mivel a folyton online térben élő fogyasztók vélhetően 

csak egy portált fognak használni. Ha ez egy kereső lesz, vagy egy média-felület, talán egy 

közösségi web, akkor az MTI csak másodlagos szolgáltató lehet, ha ezek a nagy portálok 

egyáltalán híreket is fognak adni. Ha más tartalom eladhatóbb lesz, azt teszik fel, például a 

felhasználó számítógépéhez vagy mobiltelefonjához legközelebbi üzletlánc akcióit, 

párkeresők elérhetőségeit. A hírek hasznosságát felválthatják a hasznosságok hírei, ez pedig 

az MTI teljes pozícióvesztéséhez vezethet. Ezt csak úgy tudjuk megakadályozni, ha 

támogatjuk a házon belüli kutatást, kísérletezést, tartalmi és üzleti innovációt.       
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2. Folyamatos projektek 

a, MTI-híradó 

 

A televíziós médiumok híradós, aktuális információkat nyújtó műsorai - bár népszerűek – 

prezentációs válsággal küzdenek. Hagyományos műfajról van szó, kialakult formanyelvvel, 

szokásokkal, tradíciókkal. Ennek a komplexumnak kell versenyeznie az online műfajok gyors 

és tényszerű, intim közelségű, egyre gyakrabban interaktív tájékoztatásával. Nemzetközi 

előképek, valamint az itthon is világosan érzékelhető igényekre építve, szakmailag és 

üzletileg indokoltnak mutatkozik egy, az MTI tudásbázisára, tájékoztatási képességére, 

tárgyilagosságára és függetlenségére alapozott, önálló adásfolyam elindítása. A távirati iroda 

hagyományaiból következő közszolgálati hírkészítésről és terjesztésről van szó, csak éppen 

munkaeszköze nem a toll, hanem a mikrofon és a kamera. A stúdió-instrumentumok ma már 

viszonylagosan alacsony ára, maga a termelő technika egyszerű és gyors kezelhetősége, 

lehetővé tenné az indítással járó befektetést. Vásárlók a kábelcsatornák és a most kialakuló 

digitális multiplexek lehetnének. Ugyanez az anyag lehetne eladható a weblapon is, illetve a 

mobil- és noteszgépre alakítva. A híradó felállítása rutinfeladat, néhány jó nevű, gyakorlott 

szakember vezetésével, a már ma is itt dolgozó munkatársak részleges átképzésével 1-2 év 

alatt működőképes team hozható létre. A hardver felállításra is készen vannak a műszaki 

elképzelések, olyan HD rendszerű technikai rendszert kell működtetnünk, amely 

folyamatosan veszi a partnerek által felkínált anyagokat (többféle rendszerben is), ugyanakkor 

folyamatosan küldi a partnerek számára az általunk felkínált mozgóképes információkat, 

egyben alkalmas önálló, 24 órás hírműsor készítésére és adásba küldésére. Felmerül az 

együttműködés lehetősége a hazai, de főként európai hír-csatornákkal. A projekt egyes elemei 

előzetesen piacra dobhatók, tehát adott a folyamatos bevezetés lehetősége, az üzleti korrekció. 

 

b, Elektronikus kiszolgálás, digitális hír szervírozás 

 

Ki kell alakítani a személyre, illetve fogyasztói közösségekre szabott online és mobil 

hírszolgáltatás üzleti modelljét. B2B (Business to Business), B2C (Business to Customer) 

illetve akár C2B formulák is életképesek lehetnek. Jelszavas vagy időegységes vásárlás, 

online vagy mobilfizetés, csak letöltés vagy továbbfelhasználási jogosultság, 3G vagy SMS 

platform, azonnali vagy késleltetett hírszolgáltatás, keményen üzleti vagy tájékoztatási adatok 

– ezek kérdések, de gyors üzleti reagálásokat igényelnek. Az üzleti érték itt megint az MTI, 

mint a hitelesség márkavédjegye. Felfogásom szerint nincs biztos recept, gyorsan változnak 

az igények és a technikai lehetőségek: ehhez alkalmazkodni kell az MTI-nek. 
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c, Sajtóadatbank, fotóarchívum: nemzeti tudásközösség alkotóelemei 

 

A hazai és európai digitális nagyprojektekben az MTI-nek részt kell vállalnia: üzleti és 

pályázati alapon. Megdöbbentett, hogy az EISZ-ből (Elektronikus Információ Szolgáltatás), a 

felsőoktatás részére működtetett online tudás alapból az MTI kiszállt. Ennek épp az 

ellenkezőjét kívánom tenni. Meg kell vizsgálni, miképp csatlakozhat az MTI az NDA 

(Nemzeti Digitális Adattár) projekthez. Ugyanez vonatkozik a NAVA-ra (Nemzeti 

Audiovizuális Archívum), és más könyvtári, teljes szövegű vagy tartalomjegyzéket, illetve 

katalógust szolgáltató elektronikus információ-forrásra. 

 

d, Lehetőségek az információs piacon, tudástranszfer  

 

Csak felsorolásszerűen néhány olyan projekt, amelyre már most van fogyasztói igény, 

fizetőképes kereslet, és az MTI számára üzleti bővülési lehetőséget jelent: 

 kommunikatív, nagy ügyfélkörrel rendelkező, szolgáltató és közmű gazdasági 

társaságok részére belső, egyedi hírportál működtetése; sajtófigyelés-elemzés 

 Nagy városi HotSpot (vezeték nélküli ingyenes, néha térítéses internet hozzáférés) 

projektek részére nyújtható hír- és program szolgáltatások értékesítése 

 Pályázati részvétel a kormányzati adatbázisok, elektronikus hivatalok tájékoztatási 

felületei, nemzeti hálózati nagyprojektek megvalósításában 

 A parlamenti portálra való rácsatlakozás hírszolgáltatással: az Országgyűlés honlapjának 

előterjesztései, jegyzőkönyvei mellé sajtóadatbázis kapcsolása; így a parlament 

tevékenysége nemcsak szaknyelven, hanem társadalmi fogyasztásra inkább alkalmas 

média-feldolgozásban is követhetővé válik. 

 Archívum értékesítése: tematikus, időrendi, szakági előre gyártott összeállítások; 

felkérésre készített anyagok, e-reprográfia, e-dokumentumszolgáltatás  

 Hírexport: angol nyelvű lead-ek kiközlése a rendelkezésre álló hírkiadási csatornákon, 

igény esetén a kért nyelvű teljes anyag szolgáltatása online fordítói hálózat rendszerbe 

állítása, működtetése útján. 

 

e, Hírkiadás bővítése: elemzések, naptárak, összeállítások 

 

Szerkesztőségi konzultációkon gyakran merült fel az az igény, hogy az MTI ne csak 

hírfolyamot szolgáltasson. Nagy szükség lenne a napi események értelmezését elősegítő 

időrendi, tematikus háttéranyagokra. Ugyanez vonatkozik a várható eseményekre. Szívesen 
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fogadnának olyan információs blokkokat is, amelyek a napi hírfolyamtól függetlenül 

világítanak meg gazdasági-társadalmi jelenségeket. Nagyon jó lenne az „Ekkor írták…Ezt 

mondták…A hét főmondatai” jellegű összefoglalók rendszere is. Egyházi és történeti 

kalendárium, jelentős személyiségek születésnapjainak napi listája is növelhetné a kínálatot. 

Ez a típusú háttér-munka növelné az előfizetői hajlandóságot, az anyagok külön is árusíthatók 

lennének más szegmensben is. 

 

f, Konkurencia: hírgyártó- és továbbító vállalkozások integrálása 

 

A jelenleg működő magyar alapítású kis hírügynökségekkel együttműködés üzleti alapon, 

esetleg közös üzemeltetés, néhol együttes téma-gondozás. Tiszta üzleti számítás, ellenőrzött 

átvilágítás után esetleg projekt-vásárlás.  

 

3. Ingatlanhasznosítás 

 

Az MTI jelentős ingatlanvagyonnal rendelkezik. Bevételeinek nagy százalékát ezen a 

vagyonelemen keresztül realizálja. Feltétlenül szükségesnek tartom az irodakiadásnál 

nagyobb nyereséghányadú rendezvényszolgáltatás, oktatási célú bérbeadás preferálását. 

Ehhez fejlesztések szükségesek, egyes épületelemek felújítása, átalakítása.  

 

4. Alapítványi lehetőségek, szponzoráció 

 

Alapítványok, egyesületek létrehozása külső forrásokból az MTI fejlesztéseinek, innovációs 

projektjeinek támogatására, finanszírozására. Ez a rendszer már működik sok ágazatban, 

döntően az egészségügyben, oktatásban. Itt arról van szó, hogy gazdasági vállalkozásoknak 

érdeke lehet bizonyos projekteket támogatni, illetve kulturális motiváció is jelentkezhet. Egy 

részvénytársaságot csak „számlásan” lehet kezelni, de egy alapítványt, egyesületet lehet 

pénzbeli, technikai, tudás-forgalmazási eszközökkel segíteni. Az MTI engedélyezi a 

névhasználatot, az alapító okirat pedig garantálja a támogatások MTI-s felhasználását. 

 

* * * 

 

Az ebben a fejezetben felsorolt projektek bővítést, fejlesztést jelentenek, semmiképp a 

jelenleg folyó munka leállítását, csonkítását. A vázolt tervek alapján történő új 

munkafolyamatok elindítását meg kell előznie a munkatársi egyeztetésnek, vezetői döntés-

előkészítésnek és a TTT tagjaival való konzultációnak.     


