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MÛHELYMUNKA

Az Országos Erdészeti Egyesület Közön-
ségkapcsolatok Szakosztálya 2014.
december 2-án látogatást tett a Ma-
gyar Távirati Iroda budapesti központ-
jában. Folytatva az országos médiumok
megtekintését, az Echo TV, a Magyar
Rádió, és az MTV Gyártóbázis után ke-
reste föl a szakosztály a nemzeti hír-
ügynökség központját.

A szakosztály tagjait Pach Ferenc, az
MTI nemzetközi és társadalmi kapcso-
latokért felelõs igazgatója fogadta. Tájé-
koztatót tartott a hírügynökségek kiala-
kulásának történetérõl, az MTI alapítá-
sáról, mûködésérõl. Elmondta, hogy a
19. században merült föl a hírügynöksé-
gek létrehozásának gondolata. A hír to-
vábbításának óriási lendületet adott
Morse találmánya. A híreknek és azok
terjesztésének igényét nagyban befo-
lyásolta a nemzetállamok kialakulása és
az ipari forradalom. A gazdasági és po-
litikai döntések gyors továbbításának
mind nagyobb jelentõsége lett.

Hazánkban országgyûlési gyorsírók
– Egyesy Géza és Maszák Hugó – nevé-
hez fûzõdik a Magyar Távirati Iroda lét-
rehozása 1880 novemberében. Tehát
2015-ben az alapításának 135. évét ün-
nepli a nemzeti hírügynökség. Akkori-
ban napi 20-24 órában tudósított az
uralkodó családok életérõl, a súlyos
bûncselekményekrõl. 

Az I. világháborút követõen újjászer-
vezték az MTI-t, gróf Teleki Pál minisz-
terelnök Kozma Miklóst bízta meg a hír-
ügynökség vezérigazgatói teendõivel.
Kozma irányításával egyre hatalmasabb
médiabirodalommá lett az MTI. Megvá-
sárolta a Telefonhírmondó Részvény-

társaságot, megalapította a Magyar Hir-
detõ Irodát és a Magyar Filmiroda Rt.-t.
Bõvítette külföldi tudósítói hálózatát,
valamint a Magyar Telefonhírmondó és
Rádió Részvénytársaság létrehozásával
1925-ben megkezdõdött a magyar rádió
mûködése Magyarországon. A hírügy-
nökség ebben az idõben a Bródy Sán-
dor utcában, a mai Olasz Intézet épüle-
tében székelt. 

A Magyar Távirati Iroda 1997. július
15-e óta újra részvénytársasági formá-
ban mûködik, jelenlegi mûködési kere-
teit a Nemzeti Hírügynökségi Törvény,
az 1996. évi CXXVII. sz. törvény adja
meg. A hírügynökség a Magyar Ország-
gyûlés tulajdonában van. Az MTI elnök-
vezérigazgatóját a köztársasági elnök
nevezi ki. 

2010-tõl, az új Médiatörvény alapján
megváltozott a közmédia szerkezete és
az MTI is a Médiaszolgáltatás-támogató
és Vagyonkezelõ Alap része lett. A kö-
zelmúltban újabb összevonás zajlott, és
a közrádió, az MTV, valamint a Duna Tv
beolvadt a Duna Televízióba.

Az MTI napjainkban hírgyártó és
nagykereskedõ szerepet tölt be. Na-
ponta mintegy 500 hírt és 200–300 fotót
ad közre. A  feldolgozott témákat két
csoportba oszthatjuk: tervezhetõ ese-
mények, illetve váratlanul bekövetke-
zõk. A tervezhetõ események közül az
elõzõ nap döntik el a szerkesztõi érte-
kezleten, hogy melyekrõl tudósítanak.
Az újságíró pedig az eseményen hallot-
tak alapján dönt a tudósításba kerülõ
szövegrõl.

A  híreknél alapkövetelmény az in-
formáció forrásának feltüntetése. Szak-
mai követelmény pedig a tárgyilagos-

ság, az elfogulatlanság, a megbízható-
ság és a gyorsaság. Az MTI híreknek
„riasztás” funkciójuk is van.

A hírek a különbözõ szerkesztõsé-
gekhez tartoznak: a határon belüli és te-
matikus körbe nem tartozó események
a Belpolitikai Fõszerkesztõséghez, a ha-
táron kívüli és nem tematikus esemé-
nyek a Külpolitikai Fõszerkesztõség-
hez, a Gazdasági Fõszerkesztõséghez a
hazai és nemzetközi gazdasági esemé-
nyek. A Kulturális Fõszerkesztõséghez
a hazai, a nemzetközi kulturális esemé-
nyek és a színes hírek, a Sport Fõszer-
kesztõséghez a hazai és nemzetközi
sportesemények tartoznak. Az angol
nyelvû szerkesztõség napi 25-30 hírt ad
ki hazánkról a világ nagy hírügynöksé-
geinek. A szomszédos kisebb – cseh, ro-
mán stb. – ügynökségekkel cserekap-
csolatban állnak. A nagy nemzetközi hí-
rügynökségekkel – AFP, Reuters, AP –
pedig elõfizetéses kapcsolat mûködik. A
Külpolitikai Szerkesztõségben olvassák
a külföldrõl érkezõ híreket, és általában
kivonatosan adják közre. 2011 óta a hí-
reik mintegy 60 százaléka ingyenes.

Az MTI szerkesztõségi kézikönyv
szabályozza a hírek mûfaját, formai
megjelenését. 1980-tól mûködik az – el-
sõsorban a civil szervezetek számára le-
hetõséget biztosító – OS és OTS szolgál-
tatás.

Fontos része a hírügynökségnek a
Fotó Szerkesztõség. Ott Varga László
fõmunkatárs tájékoztatott. Az MTI fotó-
archívuma Közép-Európa legnagyobb
gyûjteményét tudhatja magáénak. Az
archívum mintegy 14 millió negatívot
tárol. A negatívtartókat +9 °C-os helyi-
ségben raktározzák. Tárolják a negatí-
vokról korábban készített ún. kon-
taktmásolatokat is. Ezek az egymás
mellé helyezett filmcsíkokról nagyobb
méretû papírra közvetlenül készített
másolatok. A kontaktokat digitálisan is
rögzítik. A képeket korábban 9x12 cm-
es pozitívokon is tárolták. Ezek hátol-
dalán tüntették föl a készítés adatait,
mikor, hol, mit ábrázolnak a fotók. 

2000 óta digitális formátumban dol-
goznak. Évente mintegy 140 ezer felvé-
telt rögzítenek. Az elsõ képük az I. vi-
lágháborúban készült, amit vásároltak.
A ’20-as évektõl készültek saját fotók,
üvegre, többek között a vitézzé avatá-
sokról. Az archívum védett nemzeti
gyûjtemény.

A  pozitívok hátoldalára írott adato-
kat az ún. szövegkönyvben is rögzítik, a
könnyebb visszakereshetõség érdeké-
ben. Ezzel együtt témakódolást is alkal-
maznak. A www.foto.mtva.hu oldalon

Az MTI-bõl jelentettük
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A  Helyi Csoport tagjai elsõként a Do-
bogókõn, a Pilis egyik leglátogatottabb
pontján tettek rövid sétát és szemlélték
meg a decemberi „jegesedés” által oko-
zott károkat. A Dobogókõ a Visegrádi-
hegység egyik, a jégkárok által legsú-
lyosabban érintett területe. Ezt követõ-
en a Kétbükkfa-nyereg környékét jártuk
be Szente Gábor, a Pilisi Parkerdõ Zrt.
Pilisszentkereszti Erdészete erdõgond-
nokának szakmai vezetésével. Ismerte-
tése szerint az erdõgazdaság 400 méter
feletti területeit érintette a jégkár, a Par-
kerdõ kezelésében lévõ 60 ezer hektár-
ból nagyjából 20 ezer hektárt, ebbõl kö-
zel 8 ezer hektárt súlyosan. A legna-
gyobb mértékben a 40-50 éves állomá-
nyok károsodtak. Miután tavaly decem-
berben több tonnányi jégréteg rakódott
a fákra, azok több
helyen nem bírták
el a rájuk neheze-
dõ súlyt és kidõl-
tek, vagy sérültek.
A károk által súj-
tott területen szin-
te az egész állo-
mányban elõfor-
dulnak ág- és törzs-
törések, lombko-
rona-sérülések és

kidõlések. A károk mértékét jól szem-
lélteti, hogy a károsodott faanyag kiter-
melése az erdészet mintegy másfél éves
fakitermelésének felel meg. A Helyi
Csoport tagjai, látva a károkat, aggodal-
mukat fejezték ki, vajon képes lesz-e a
sérült állomány a késõbbiekben rege-
nerálódni, nem pusztul-e tovább.

A szakmai kirándulás végén a cso-
port ellátogatott a Pilis-tetõn lévõ Bol-
dog Özséb-kilátóhoz. A vasbetonból
épült, korábbi geodéziai tornyot tavaly
év végén adták át – kilátóként felújítva –
a nagyközönségnek. A Boldog Özséb-
rõl, a Pálos Rend alapítójáról elnevezett,
17 méter magas építményrõl csodálatos
kilátás nyílik a Pilis vonulataira, környe-
zõ településeire.

Nagy Szilvia

EGYESÜLETI ÉLET

Jégkárok a Pilisi Parkerdõben
Az OEE Budapest HM Helyi Csoport szakmai látogatása 

Új belépõk
Bajai Helyi Csoport: Máramarosi Etelka egyéb felsõfokú, Balázs Csaba erdésztechnikus, Kocsner Antal er-
désztechnikus, Balassagyarmati Helyi Csoport: Kiss Gábor egyéb felsõfok, Bp. FM Helyi Csoport: Me-

ditz Andrea Klára erdõmérnök, Olmosi Marianna egyéb felsõfokú,  Baranya megyei Helyi Csoport: Ko-
csis Tamás erdõmérnök, Braunitzer Richárd erdõmérnök,  Egri Helyi Csoport: Pászthory Lóránt erdésztech-

nikus,  Gyõr Erdõgazdasági Helyi Csoport: Simon Imre erdõmérnök, Turner Tímea erdésztechnikus,  Kaposvári He-
lyi Csoport: Cziráki András tanuló, Zilahi-Szabó Bence erdõmérnök,  Kaszói Helyi Csoport: Gerencsér Noémi egyéb
felsõfokú,  Kecskeméti Helyi Csoport: Hardi Imre erdésztechnikus,  Mátrafüredi Helyi Csoport: Nagy Szeverin ta-
nuló, Vanó Gergõ tanuló, Budai Balázs Marcell tanuló, Molnár Péter István tanuló, Kovács Martin tanuló, Nagy Roland
tanuló, Szekula Zsombor tanuló, Varga Dániel tanuló, Csirszki Ádám Balázs tanuló Miskolci Helyi Csoport: Azari Ró-
bert tanuló,  Nagykanizsai Helyi Csoport: Kovács Zsolt egyéb felsõfok, Kósa Milán erdésztechnikus,  Pápai Helyi Cso-
port: Bati Zoltánné egyéb felsõfokú, Kovács Lajos erdésztechnikus, Kovácsné Somogyi Zsuzsanna egyéb felsõfokú, Né-
meth Tamás egyéb felsõfokú, Panyol Anett egyéb felsõfokú, Gerencsér Attila erdõmérnök, Zambó Mária faipari felsõfo-
kú  Sárospataki Helyi Csoport: Kocsis Júlia erdõmérnök,  Sopron Hallgatói Helyi Csoport: Hoffner Tamás tanuló,
Lükõ Dániel Károly tanuló, Pallos Péter tanuló, Baumgartner Péter tanuló, Böszörményi Bence tanuló, Földei Máté tanu-
ló, Szabó Ádám tanuló, Koprivanacz Viktor egyéb középfokú, Matyók Dávid egyéb középfokú, Czeller Márton erdész-
technikus, Gaál Krisztina egyéb középfokú, Soós Norbert egyéb középfokú, Tóth Gabriella tanuló, Zalka Milán tanuló,
Soproni Helyi Csoport: Kispéter Eszter tanuló, Marton Ákos tanuló, Wilcsinszky Adrienne tanuló, Vörös Bálint erdész-
technikus, Dr. Gerencsér Kinga faipari felsõfok, Kerekes Árpád egyéb felsõfokú Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Helyi
Csoport: Szabó Antal erdésztechnikus,  Székesfehérvári Helyi Csoport: Fajkuszné Bodrogi Zsuzsanna egyéb felsõ-
fok,  Szombathelyi Helyi Csoport: Ruborits Tamás egyéb felsõfokú, Csapó Tamás erdésztechnikus, Tamási Helyi Cso-
port: Krizsány László egyéb felsõ, Király Kornél erdésztechnikus, Vértesi Helyi Csoport: Jávor Anita egyéb felsõfok,
Krausz Vivien egyéb középfok, Merkatz László egyéb felsõfok, Zink Gergely István egyéb felsõfok, Ligeti Dániel erdész-
technikus, Visegrádi Helyi Csoport: Takácsné Gyenes Ildikó faipari felsõfok, Vodnák László erdésztechnikus, Dr. Jan-
kovics Kornélia egyéb felsõfokú, Nagy András egyéb felsõfok, Horváth János erdésztechnikus, Zalaegerszegi Helyi Cso-
port: Török János egyéb középfok.

mintegy 1 millió 700 ezer felvétel érhe-
tõ el. Az adatbiztonságot négyszeres
adatmentéssel érik el, és külön-külön
helyen tárolják.

A látogatás az MTI hírszobájának
(Newsroom) megtekintésével zárult. A
szakosztály tagjai találkoztak Gazsó L.
Ferenc vezérigazgatóval, és az éppen
sajtótájékoztatóról visszaérkezõ Csá-
vás Sándorral, a Gazdasági Fõszer-
kesztõség agrártémákkal foglalkozó
munkatársával. 

Ismeretes, hogy Csávás Sándor kapta
2010-ben a Kétmilliomodik Hektár Ma-
gyar Erdõ Emlékérmet.

A szakosztályülésen tagjaink sorába
fogadtuk dr. Nádai Magda szakírót, aki
éppen az 51. kötetén dolgozik. A szer-
zõt az 50. kötete megjelenése alkalmá-
ból 2013-ban Fazekas Sándor miniszter
a Magyar Arany Érdemkereszt díjjal tün-
tette ki. 

Zétényi Zoltán elnök, 
OEE Közönségkapcsolati 

Szakosztály


