
A FÜGGETLEN ÚJSÁGÍRÓK ALAPÍTVÁNYÁNAK 
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 

A 2007. ÉVRE 

A/ Az Alapítvány számviteli beszámolóját az Alapítvány vezető szervei 2008. május 23-án 
elfogadták. A számviteli beszámolót a Számítás Bt. készítette, független könyvvizsgáló 
hitelesítette. A számviteli beszámoló (egyszerűsített éves beszámoló mérlege és eredmény 
kimutatása) és a könyvvizsgálói jelentés a közhasznúsági jelentés részét képezi.  

B/ Az Alapítványi vagyon felhasználása az Éves Jelentésben leírtak szerint történt, ennek 
költségvetési vonatkozásait a számviteli beszámoló tartalmazza.  

C/ Az Alapítvány cél szerinti juttatást nyújtott a 2007. évben: 

A roma újságíró-gyakornoki program résztvevőinek tanulmányi hozzájárulása     5.385.000Ft 

Külföldre továbbított támogatás (Délkelet-Európai Médiaközpontok Hálózata, SENPM): 
48.032.080,19Ft 

D/ A 2007. évben, a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok 
társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke és felhasználása: 

Szociális és Munkaügyi Minisztérium (Nemzeti Civil Alapprogram, Roma Évtized Program: 
2.100.000. Ft (1.700.000.-Ft és 400.000.- Ft) 

A Nemzeti Civil Alapprogram támogatását az Alapítvány dologi kiadásokra (székhely bérleti 
díja, könyvvizsgálati díj) használta fel. A kapott támogatás elszámolása folyamatban van. A 
Roma Évtized Programjához kapcsolódó támogatás újságírói program előkészítését 
szolgálta.  

Az Alapítvány a 2007-ben 54.390.- Ft összegű 1%-os felajánlást kapott.  

E/ Az Alapítvány vezető testületeinek tagjai, ezen feladataik ellátásáért díjazásban nem 
részesültek.  

F/ A 2007. évi közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámolót az Alapítvány Éves 
Jelentése tartalmazza, amely alább, e jelentés részeként olvasható.  

G/ Jelen közhasznúsági jelentést az Alapítvány vezető szerve 2008. május 23-án jóváhagyta. 

Budapest, 2008. május 23. 

_________________ 
   Horvát János 
a Kuratórium elnöke 
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Független Újságírók Alapítványa egyéb szervezet megnevezése

1088 Budapest, Vas utca 6 I/5. egyéb szervezet címe

Keltezés:
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a szervezet vezetője
(képviselője)

2007. év
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Az egyéb szervezet megnevezése:

Az egyéb szervezet címe:

adatok E Ft-ban

Sor- Előző év(ek)

szám helyesbítései

a c d e
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3. a) 15 541 5 681
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Az egyéb szervezet megnevezése:

Az egyéb szervezet címe:
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Az egyéb szervezet megnevezése:

Az egyéb szervezet címe:

adatok E Ft-ban

Sor- Előző év(ek)
szám helyesbítései

a c d e

1. A. 2 080 0 1 786

2. I. 53 174

3. II. 2 027 1 612

4. III.

5. IV.

6. B. 31 419 0 18 438

7. I.
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24. G. 23 597 1 289
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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 
a

2007. évi Közhasznú  
egyszerűsített éves  mérlegbeszámolójához 

Jelen kiegészítő mellékletet az éves mérlegbeszámoló, eredmény kimutatás, szerves részének 
tekintjük és a vonatkozó előírások szerint állítottuk össze. 

Célunk, hogy a teljes gazdasági évről megbízható és valós információkat nyújtsunk a 
tulajdonosok számára. 

I. Általános kiegészítés 

Név:   Független Újságírók Alapítványa    

Székhely:  1088 Budapest, Vas u.6.   . 
Adószám:  18075450-2-42    
Cégjegyzékszám: 6058 Fővárosi Bíróság  
Alakulás időpontja:  1995.12.01. 
   

Bankszámlaszám: 10700024-04268905-51100005 

Képviselő:  Móricz Ilona 
   Horvát János  
   Sükösd Miklós  

A Társaság számviteli feladatait megbízási szerződés keretein belül a SZÁMÍTÁS Könyvelő
és Szolgáltató Bt. (1094 Budapest, Ferenc krt. 17.) képviseletében Szász Margit végzi PM 
regisztrációs szám: 127424.  

Az Alapítvány a számviteli törvény alapján az éves egyszerűsített mérlegbeszámolót 
könyvvizsgálóval hitelesítette. 

A könyvvizsgáló: ÁMB Audit Kft   (1131 Budapest, Béke u.85. ) 
     Képviseletében: Gróf Gabriella MKVK nyilvántartási szám: 004114 
  
Kapcsolt vállalkozások 

Az Alapítványnak kapcsolt vállalkozásai nincsenek. 

A számviteli (politika) elszámolások fő vonásai 

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenését a lineáris kulcsokkal 
állapítottunk meg, összhangban a társasági adó törvényben foglaltakkal,  



A tárgyi eszköz elszámolásakor 10 %-ban állapítottuk meg a maradványértéket a várható 
műszaki állapotnak és piaci forgalmi értéknek megfelelően. 

Az Alapítványnak sem vásárolt, sem saját előállítású készlete nincs. 

A belföldi vevő követelések elismertek, és megegyeznek az analitikus nyilvántartással, 
értékvesztés elszámolásra nem volt szükség. 

Egyéb követelések elismertek. 

Az Alapítvány értékpapírokkal nem rendelkezik. 

A bankszámlák értéke megegyezik az 2006. december 31-én kiadott egyenlegértesítőkben 
szereplő összegekkel. 

A pénztár leltár szerint elismert értéke megegyezik az analitikusan nyilvántartott ill. a 12. havi 
göngyölített összeggel.  

Az Alapítványnak céltartalék képzési kötelezettsége nincs. 

A rövid és hosszúlejáratú kötelezettségek elismertek, egyezőek az analitikus nyilvántartással.  
A költségvetési kapcsolatok rendezettek, a kötelezettségek egyeznek az analitikus 
nyilvántartásokkal, valamint a folyószámla kivonatokkal. 

Alapítványunk tevékenységi köréből adódó elszámolási rendnek megfelelően általános 
forgalmi adót nem számol el. 

Az aktív és passzív időbeli elhatárolások elszámolása megfelel a Számviteli törvény 32 – 33 
és a 44 – 45  §-ában foglaltaknak.  

A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése 

A mérlegbeszámoló készítésénél a számviteli alapelvektől semmilyen mértékben és módban 
nem tértünk el. 

Valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet       

Megnevezés Számítása Érték Megjegyzés 
    
Tárgyévi közhasznú 
eredmény  

Eredmény kimutatás  J. 11841 e Ft  

    
Tárgyévi vállalkozás 
eredménye 

Eredmény kimutatás  I.    729 e Ft  

    
Likviditási mutató Forgóeszk. / rövidlej. köt.        39,99 %  
    
Saját tőke helyzete Saját tőke / jegyzett tőke -  
    
Tőkeszerk. mutató Saját tőke / kötelezettség   44,72 %  
    



II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

Tárgyi  eszközök állományváltozása    1 sz. melléklet 
Kötelezettségek összefoglalása    2. sz. melléklet 
Követelések összefoglalása      3. sz. melléklet 

III. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

Az elszámolt  gazdasági események költség nemenkénti bontása: 
Megnevezés Összeg Megjegyzés 
   
Nettó árbevétel         728.500.- Ft  
Egyéb bevétel              5.323.- Ft  
Kapott támogatás  131.344.936.- Ft  

Megnevezés Összeg Megjegyzés 
   
Anyagköltség      1.192.568.-Ft  
   
Igénybevett szolgáltatások    46.424.287.- Ft  
   
Egyéb szolgáltatások         516.933.- Ft  
   
Eladott áruk besz. Értéke                    0.- Ft  
   
Közvetített szolgáltatások                    0.- Ft  
   
Bérköltség    10.636.030.- Ft  
   
Személyi jellegű kifizetések      7.308.377.- Ft  
   
Bérjárulékok      3.597.534.- Ft  
   
Szervezet által nyújtott 
támogatás 

   48.032.080.- Ft  

Az elszámolt bruttó jövedelem és járulékai egyeznek az analitikus nyilvántartásokkal, a 
jövedelem bevallása ill. az adatszolgáltatási kötelezettség megtörtént. 

Társasági adó megállapítása, módosító tételek:   
Alapítványunknak nincs társasági adó fizetési kötelezettsége. 



Rendkívüli bevételek és ráfordítások részletezése: 

Alapítványunknál nem volt olyan a gazdasági esemény mely rendkívüli minősítést kapott 
volna. 

IV. Tájékoztató kiegészítések 

A tárgyévben foglalkoztatottak létszáma: 3 fő.

Alapítványunknál kuratórium működik, mely az éves beszámolót elfogadta. ( Jkv ) 

Az előző évekre kimutatott  -  ellenőrzés során feltárt -  jelentős összegű hiba nem volt. 

Alapítványunk tevékenységének megfelelően környezetvédelmi feladatok nem adódtak. 

Budapest, 2008. május 23. 

       ………………………………….. 
              Képviselő    





2 sz. melléklet

   EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZEFOGLALÓ LAP

Társaság neve:  FÜGGETLEN ÚJSÁGÍRÓK ALAPÍTVÁNYA 2007.12.31

 Ft-ban

Mérlegsor
száma

Főkönyvi 
számla száma

Számla neve Tárgy év előzetes Tárgy év végleges

F.III 4541 Szállítók 143 800             

4629 Személyi jövedelem adó 115 000             

46404 Nyugdíjbiztosítás 58 000               

46406 Egészségbiztosítás 108 000             

46410 Egészségügyi hozzájárulás 36 000               

ÖSSZESEN -                      460 800             



3 sz. melléklet

   KÖVETELÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ LAP

Társaság neve: FÜGGETLEN ÚJSÁGÍRÓK ALAPÍTVÁNYA 2007.12.31

Ft-ban

Mérlegsor
száma

Főkönyvi 
számla száma

Számla neve Tárgy év végleges

B.II. 311 Belföldi követelések 30 000                       

313 Szállító rendezetlen 7 268                         

3614 Bérleti kaució 540 000                     

46402 Késedelmi pótlék 7 000                         

46408 Munkaadói járulék 10 000                       

46409 Munkavállalói járulék 35 000                       

46411 Illeték beszedési számla 2 000                         

46412 EKHO befizetési szla 7 000                         

4794 Magánnyugdíj pénztár 72 719                       

ÖSSZESEN 710 987                     





Független Médiaközpont 
Center for Independent Journalism 

1088 Budapest, Vas u. 6. 1/5. 
Tel: 317-5448          Fax: 267-4613   

  E-mail: cij@cij.hu      Honlap: www.cij.hu 
 

Összefoglaló a 2007. évi tevékenységről 
 
 
A Független Médiaközpont (bejegyzett nevén Független Újságírók Alapítványa) 2007- évi 
tevékenysége összhangban volt fő céljával, hogy programjaival elősegítse és erősítse az 
etikus, tényszerű újságírást Magyarországon.  
 
A 2007. évi tevékenység prioritásai az alábbiak voltak: 

• az etikus, minőségi újságírás támogatása, a kisebbségek, köztük a romák hiteles és 
kiegyensúlyozott médiabeli ábrázolásának elősegítése;  

• civil kezdeményezéssel elősegíteni a média önszabályozó rendszerének kiépítését 
Magyarországon; 

• erősíteni a nemzetközi együttműködést non-profit média- és fejlesztési 
szervezetekkel az oktatás, a médiakutatás, a jó gyakorlatok átadása terén. 

 
A programok és a szakmai rendezvények résztvevőinek és a központban működő könyvtár 
látogatóinak száma 2007-ben meghaladta az 1500-at.  
 
I. Képzési Programok 
 
Roma újságíró-gyakornoki program 
A Független Médiaközpont 2007-ben is folytatta az 1998 óta évente elindított képzési roma 
újságíró-gyakornoki programját.   
 
2007 áprilisában kezdődött – immár a  kilencedik - roma újságíró-gyakornoki program, amely 
tehetséges roma fiatalokat készít fel az újságírói pályára. Az akkreditált képzést is magában 
foglaló tíz hónapos programban 11 hallgató vett részt, s tízen végezték el eredményesen 
2008. februárjában. Ezzel 95-re nőtt a Független Médiaközpont nemzetközileg is elismert 
roma újságíró-gyakornoki programját elvégzettek száma.  
 
Az idei képzés lebonyolításában a Független Médiaközpont együttműködött a Népszabadság 
Ringier Oktatási és Továbbképzési Intézettel, így a hallgatók emelt szintű, akkreditált 
újságírói szakképesítést szerezhettek.  
 
A tanfolyam két szemesztere során a hallgatók elsajátítják az újságírás alapjait és a hozzá 
kapcsolódó politikatudományi, társadalmi, gazdasági, médiajogi és –etikai, -történeti 
ismereteket. A 350 órás oktatást követően az egyes tárgyakból a hallgatók vizsgát tesznek. 
Emellett gyakorlat-központú műhelyfoglalkozásokon ismerkednek meg a fotóriporteri munka, 
a rádiós és a televíziós hírkészítés alapjaival, s külön tematikus foglalkozásokon tekintik át 
kisebbségi és emberjogi kérdéseket. A második szemeszter során a gyakornokok lapok, 
rádiók, televíziók, hírportálok szerkesztőségeiben dolgoznak tapasztalt újságíró-mentorok 
irányításával. A szakmai gyakorlat idején hetente rendszeresen visszajárnak további 
képzésekre és konzultációra.  
 
A tantárgyi vizsgákat követően a hallgatók írtak egy 20-40 oldalas média- és 
kommunikációelméleti szakdolgozatot, illetve egy 8-10 oldalas nagyriportot készítettek a 
szakvizsgára bocsátás előtt. Az elméleti és a gyakorlati foglalkozásokat tapasztalt újságírók 
és médiaoktatók és szakértők irányították, köztük Daniss Győző, Stark László, Nagy N Péter, 
Romhányi Tamás, Palugyai István, Balázs Géza, Buzinkay Géza, Simon Éva, Vaja Éva, 
Ránki Péter, Tripolszky László, Szandelszky Béla, Fahidi Gergely, Friss Róbert, Fuchs 
Richárrd, Simon Zoltán, Nyírő András, Magyar Ádám, Kántor Endre. Gyakorlati órát tartott 



Leah Kohlenberg amerikai vendégtanár, állampolgári jogi ismeretekből pedig Dr. Fórika 
László, az állampolgári és kisebbségi jogok országgyűlési biztosi hivatalának munkatársa. 
Larry Olomoofe, az Európai Roma Jogi Központ vezető oktatója roma emberi jogi kérdésekről 
tartott foglalkozást. 
 
A hallgatók a gyakorlati foglalkozáson 32 oldalas kiadványt állítottak össze A kor címmel, 
Peredi Ágnes szerkesztő és Teknős Miklós képszerkesztő irányításával. A kiadványt a 
Népszabadság megjelentette kétszáz példányban. A hallgatók mindegyike egy vagy több 
írást publikált a kiadványban, változatos műfajokban. 
 
A 2007-es programot eredményesen elvégző hallgatók névsora: Balogh Beáta (Budapest), 
Dávid Zsolt (Gönc), Farkas Ágnes (Budapest), Gazsi Mónika (Kék), Horváth Krisztina 
(Budapest), Kárpáti Julianna Angéla (Bagamér), Kissné Oláh Anita (Gyermely), Szabó Mihály 
(Hosszúpályi), Szekeres Gabriella (Nagybajom), Yaqoub Erzsébet Lisa (Budapest).  
 
A gyakornokok az alábbi szerkesztőségekben végezték szakmai gyakorlatukat: Blikk, Civil 
Rádió, Figyelő, Független Hírügynökség, Hírszerző, Magyar Nemzet, Magyar Rádió, Magyar 
Televízió, Népszabadság, Népszabadság Online, Népszava, Origo, Radio Café, Roma 
Sajtóközpont, Weborvos. 
 
A 2007/2008. évi roma újságírógyakornoki programot a Nyílt Társadalom Intézete, a Magyar 
Fejlesztési Bank és a Népszabadság támogatta. A Független Médiaközpont partnere a 
program lebonyolításában a Népszabadság Ringier Oktatási és Továbbképzési Intézet és a 
Roma Sajtóközpont volt. 
 
A roma újságírógyakornoki program nemzetközi elismerést szerzett, s modellként szolgált a 
Szlovákiában, Romániában, Bulgáriában és Macedóniában megkezdett hasonló képzéshez. 
2003-ban a belga Evens Alapítvány a legjobb interkulturális oktatási programnak odaítélt 
fődíjjal tüntette ki a programot. 2005-2006-ban nemcsak hazai, hanem magyarul beszélő 
szlovákiai, romániai és szerbiai hallgatók is eredményesen vettek részt a programban.  
 
A Független Médiaközpont tanfolyamát elvégző roma hallgatók több mint húsz újságírói díjat 
és elismerést kaptak 1998 óta. A volt hallgatók körülbelül 40 százaléka újságíróként, 
operatőrként szerkesztőségekben dolgozik (pl. Magyar Televízió, Magyar Távirati Iroda, Duna 
Televízió, Népszabadság, RTL-Klub, TV2, Klubrádió, Rádió C, Nemzeti Sport Online, Echo 
Tv, Amaro Drom). További 15-20 százalékuk médiához közeli foglalkozást folytat (PR illetve 
kommunikációs cég alkalmazottja, filmes oktató), többen egyetemen-főiskolán tanulnak, 
mások külföldön dolgoznak. 
 
A roma programhoz kapcsolódó tevékenységként a Független Médiaközpont a Magyar 
Távirati Irodával (MTI) és a Roma Sajtóközponttal együttműködött roma újságírók 
hírügynökségi képzésében, s ennek keretében két roma újságíró – Vidák Virginia és Farkas 
Erzsébet – fél-fél éves gyakornoki munkát végzett a hírügynökségnél 2007-ben. Emellett a 
Független Médiaközpont kidolgozott egy programtervet, amelynek célja az volt, hogy az 
újságírók minél teljesebb információkhoz juthassanak a Roma Évtized Programjáról.  
 
Külpolitikai újságírás 
A Freedom House Europe a Független Médiaközponttal és a Magyar Narancs című hetilappal  
együttműködve Magyarország külpolitikai szerepvállalásáról, diplomáciai témákról (március 2-
31.) külpolitikai újságírói workshopot tartott Adam LeBor és Vajda Éva újságírók irányításával. 
A program célja a legfontosabb külpolitikai és diplomáciai témák, illetve Magyarország 
külpolitikai szerepvállalásának áttekintése volt, hogy a résztvevők jobban eligazodjanak a 
világpolitika kérdéseiben. A műhelyfoglalkozáson a külpolitikai kérdésekkel foglalkozó 
újságírók segítséget kaptak önálló kutató, elemző és riportkészítő munkájukhoz, s a program 
befejeztével publikálhatták cikkeiket a Magyar Narancs mellékletében.   
 
Gazdasági újságírás 
A Független Médiaközpont 12 hetes szakmai programot tartott gazdasági újságíróknak 
2007. október 11. és december 11. között, hogy hozzájáruljon a magasabb színvonalú 
újságírói munkához, ezáltal pedig a gazdasági, pénzügyi ismeretek elterjesztéséhez, a 



pénzügyi kultúra javításához Magyarországon. A Közép-európai Brókerképző Alapítvány által 
támogatott programot Mong Attila újságíró irányította. 
 
A résztvevők gyakorlatokon keresztül mélyítették el a hírértékkel, a források kezelésével, az 
újságírói kérdezéstechnikával kapcsolatos ismereteiket, és áttekintették a gazdasági 
témáknak leginkább megfelelő feldolgozási módszereket, műfajokat. A gyakorlati konzultációk 
során ismerkedtek azokkal a szempontokkal, amelyeket a gazdasági dokumentumok (vállalati 
mérlegek, pénzügyi jelentések, interneten hozzáférhető adatbázisok, stb.) elemzésekor 
követniük kell. A program az alábbi gazdasági és pénzügyi témákban tartalmazott 
előadásokat: makrogazdaság; tőzsde, értékpapír- és pénzpiacok, monetáris politika, a 
jegybank szerepe; vállalati mérlegek elemzése; cégek társadalmi felelősségvállalása; 
nemzetközi kereskedelem és a gazdasági szervezetek.  
 
Elismert gazdasági, pénzügyi szakértők és újságírók tartottak előadásokat:  Király Júlia (MNB 
alelnöke), Mohai György (BÉT vezérigazgató-helyettese), Ladó Judit (Deloitte), Krecz Tibor 
(Krecz & Nádori), Dr. Ligeti György (Kurt Lewin Alapítvány elnöke), Németh András (BCE 
gazdaságpolitikai tanszék); Vajda Éva (újságíró), Molnár Csaba (Origo rovatvezetője), Penz 
Balázs (Bloomberg szerkesztője), Farkas Zoltán (HVG rovatvezetője), Hirschler Richárd 
(HVG online főszerkesztője), Martin József Péter (Figyelő főszerkesztője), Gaal Ilona (Magyar 
Rádió szerkesztője), Elekes András (Fejér Megyei Hírlap főszerkesztője).  
 
Tematikus szakmai rendezvények 
A Független Médiaközpont a börtönviszonyokról és médiabeli ábrázolásukról szervezett 
műhelyfoglalkozást és kerekasztal-beszélgetést újságíróknak (2007. január 23-24.) Alan 
Elsner, a Knight Alapítvány vendégelőadójának vezetésével. 
 
A Délkelet-európai Médiaközpontok Hálózatának tagjaként a Független Médiaközpont 
segítette magyar újságíró részvételét az Újvidéki Újságíróiskola agrárújságírói 
műhelyfoglalkozásán 2007. május 21-25-ig. Téma: Mezőgazdasági újságírás: alternatív 
energiaforrások, közérdek és a média szerepe – fókuszban a biodízel. 
 
 
II. Média-önszabályozás  
A Független Médiaközpont 2007 áprilisában - civil kezdeményezésként - újságírók 
munkacsoportjával együtt kidolgozta és nyilvános vitára bocsátotta az első országos 
médiaetikai és magatartási kódex tervezetét. A cél az, hogy ennek alapján Magyarországon 
civil alapon megszerveződjön egy országos média-önszabályozó testület, amely politikai és 
gazdasági befolyástól függetlenül őrködik a média szakmai minőségén, etikus és felelős 
magatartásán. A programot a Délkelet-európai Médiaközpontok Hálózata (SEENPM) / Nyílt 
Társadalom Intézete (Open Society Institute Network Media Program) támogatta. 
 
A Független Médiaközpont 2007 tavaszán az általános etikai és magatartási kódex 
szövegének kidolgozásával újságírói munkacsoportot bízott meg. E munkacsoport – Baka 
Zoltán, György Bence, Mong Attila, Mucsányi Marianna, Tóth Levente, Vajda Éva, Weyer 
Balázs – kidolgozta  az első tervezetet, amely nyilvános és nyitott a csatlakozni kívánó 
magyarországi média szervezetei számára. A tervezet összhangban van a magyarországi 
média jogi szabályozásával, az újságírói felelősség és a szakmai minőség követelményeivel, 
a nemzetközi szakmai szervezetek tapasztalataival és ajánlásaival.  
 
Az etikai kódex tervezetét a Független Médiaközpont 2007 májusában nyilvános vitára 
bocsátotta, szeptembertől decemberig pedig a média kulcsszereplőinek (újságíró-
szervezetek, lapkiadók, televíziók, rádiók, média egyesületek, szakszervezetek, szabályozó 
és önszabályozó testületek, civil szervezetek) bevonásával szakmai egyeztető fórumokat 
tartott, hogy megismerje, összegyűjtse a javaslatokat, s azok figyelembe vételével finomítsa a 
szöveget. Az egyeztető fórumokon, valamint írásban kézhez kapott véleményeket, 
következtetéseket összegezve a Független Médiaközpont 2007. november végén 
nyilvánosságra hozta. Az összegzés alapján körvonalazható a szakma egésze számára 
elfogadható etikai irányelvek, szabályok összessége, illetve elkészíthető a tervezet újabb 
szerkesztett változata, amelyhez a Független Médiaközpont által felkért szakértők 2007 
decemberében hozzáláttak. 



 
A Független Médiaközpont a novemberi szakmai fórumon konkrét megbeszélések 
megkezdésére arról, milyen típusú média-önszabályozó testület illetve egyéb 
mechanizmusok felelhetnének meg leginkább a magyarországi feltételeknek. Egyúttal 
kinyilvánította, hogy a média önszabályozásának kiépítését 2008-ban is segíteni kívánja. 
 
Az önszabályozást elősegítő program részeként a Független Médiaközpont beszélgetéseken 
és műhelyfoglalkozásokon ismertette a média-önszabályozás európai gyakorlatát. A 
Független Médiaközpontban 2007. június 8-9-én tartott nemzetközi műhelyfoglalkozás 
résztvevői megállapították, hogy a média önszabályozására nincs recept, a hasonlóságok 
ellenére, a történelmi és kulturális háttértől is függően, más-más modell működik az egyes 
országokban. Az önszabályozás – a kialakult mintáktól függetlenül - egyértelműen hozzájárul 
a szakmai-etikai szabályok tiszteletben tartásához, a peres ügyek számának csökkenéséhez 
és a szerkesztői függetlenség erősödéséhez.   
 
A műhelyfoglalkozáson a magyar szakembereken kívül az Európai Biztonsági és 
Együttműködési Szervezet (EBESZ) képviselője, valamint bolgár, boszniai, brit, holland, 
horvát, litván, német és szlovén kollégáik vettek részt. A műhelyfoglalkozás programjában 
előadások hangzottak el a média önszabályozásával kapcsolatos elemzésekről, kutatásokról, 
az önszabályozó etikai kódexek, testületek létrehozásához vezető lépésekről, nehézségekről, 
a hagyományos és az alternatív modellekről, a működéssel kapcsolatos tapasztalatokról és a 
tanulságokról. A résztvevők között az egyes témákban élénk beszélgetés alakult ki, s számos 
javaslat is elhangzott a magyarországi etikai kódex tervezetével kapcsolatban is. 
 
Az európai önszabályozási modellekről a Független Médiaközpont összehasonlító gyors-
elemzést készített 6 európai ország gyakorlata alapján, s ezt ismertette a novemberi 
szakmai egyeztető fórumon. 
 
A Független Európai SajtóTanácsok Egyesületének (Association of Independent Press 
Councils of Europe, AIPCE) edinbugh-i éves konferenciáján (2007. szeptember 19-21.) a 
Független Médiaközpont igazgatója is beszámolt a magyarországi média önszabályozásával 
kapcsolatos helyzetről és törekvésekről, Weyer Balázs a Magyarországi Tartalomszolgáltatók 
Egyesületének elnökségi tagja pedig saját szervezetének tapasztalatait osztotta meg a 
konferencia résztvevőkkel. 
 
A közelmúlt nemzetközi tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az általános etikai 
szabályokat tartalmazó kódex akkor érvényesíthető és elismert egy országban, ha média 
kulcsszereplői – újságírói és médiaszervezetek, egyesületek, tulajdonosok, 
érdekképviseletek, szakszervezetek és médiával foglalkozó civil szervezetek – csatlakoznak 
hozzá. Az önszabályozó etikai kódex elfogadása az első lépés lehet egy olyan országos 
önszabályozó testület megteremtése felé, amely politikai és gazdasági befolyástól függetlenül 
őrködik a média szakmai minőségén, etikus és felelős magatartásán.  Ez tehát az 
önszabályozás egyik fő célja. A másik pedig az, hogy segítségével elkerülhető legyen a 
média állami túlszabályozása.  
 
III. Nemzetközi együttműködés a média fejlesztéséért  
A/ Együttműködés a Délkelet-európai Médiaközpontok Hálózatával (SEENPM)  
A budapesti központ tagja a Délkelet-európai Médiaközpontok Hálózatának 
(www.seenpm.org), amely 11 országban (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, 
Horvátország, Macedónia, Magyarország, Moldova, Montenegro, Románia, Szerbia, 
Szlovénia) tömörít 15 non-profit médiaszervezetet. A hálózat irányítását a budapesti központ 
végezte az elmúlt két évben, s részt vett legtöbb programjában is. Az elmúlt években kiemelt 
fontosságot kaptak a médiakutatási és médiapolitikát befolyásoló, érdekérvényesítő 
nemzetközi programok. A SEENPM Közgyűlése, a hálózat fő döntéshozó testülete 2006 
végén Tiranában elfogadott új alapszabálya alapján a szervezet 2007-től egyesületi 
formában, tiranai székhellyel működik tovább. Tekintettel arra, hogy 2006. április 2-án 
Opatijában a SEENPM a Független Médiaközpont igazgatóját választotta új elnökké, a 
budapesti központ irányította a hálózat jogi formába történő átalakítását, valamint az új forma 
bejegyzéséig a budapesti tagközpont – a budapesti székhelyű új igazgatóval, Orbán 
Sándorral együtt – segítette a szervezet operatív működtetését 2007-ben.  



 
A budapesti Független Médiaközpont az alábbi SEENPM projektekben vett részt 2007-ben. A 
projekteket a Nyílt Társadalom Intézete/Network Media Program és a dániai International 
Media Support támogatta. 
 
Médiakutatási programok – valamennyi publikáció elérhető a hálózat honlapján: 
www.seenpm.org : 

• Szólásszabadság Délkelet-Európában: a média függetlensége és az 
önszabályozás – monitorozás a SEENPM országokban  
Projektvezető: Media Development Center, Szófia 
A magyar országjelentést Bajomi-Lázár Péter és Dr. Kertész Krisztina írta, a 
nemzetközi összegzés egyik szerzője szintén Bajomi-Lázár Péter  
Letölthető: Freedom of Speech in Southeast Europe: Media Independence and Self-
Regulation 
http://www.mediacenterbg.org/documents/Biblioteka/SEENPM_book_new.pdf  

• Belföldi hírek a főműsoridős televízós híradókban – monitorozás és elemzés a 
SEENPM országokban 
Projektvezető: Mediaplan Institute, Szarajevó 
A magyar országjelentés szerzője: Bajomi-Lázár Péter a Médiakutató főszerkesztője 
és Monori Áron, a Sajtószabadság Központ kutatója, akik a tíz ország televíziós 
hírműsorait vizsgáló kutatás eredményeit 2007. szeptember 27-én a Független 
Médiaközpontban tartott sajtóbemutatón ismertették.  
Letölthető: TV Prime Time Domestic News Monitoring: 
http://www.mediaplan.ba/docs/Prezentacija/about.htm 

• Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló új európai uniós irányelv hatása 
az interneten zajló kommunikáció szabadságára 
A magyar tanulmány szerzője Molnár Péter médiajogász 
Letölthető: The Impact of the EU Audiovisual Media Services (AVMS) Directive on 
Freedom of Speech in Post-Communist Democracies: 
http://www.seenpm.org/new/index.php?id=60 

• Foglalkoztatási viszonyok a médiában – tanulmányok a SEENPM országokban 
Projektvezető: Center for Independent Journalism, Chisinau 
A magyar országjelentés szerzője Tóth Borbála médiakutató. A projekt során 11 
országban mind kvalitatív, mind kvantitatív felmérés készült, arról, hogyan 
vélekednek az újságírók munkaügyi helyzetükről. 
Letölthető: Labor Relations and Media   
http://ijc.md/Publicatii/resurse/Labor_Relations_and_Media.pdf 

• Médiakutatók hálózata – műhelyfoglalkozás, adatbázis készítése kérdőíves 
felmérés alapján a SEENPM országokban 
Projektvezető: Access Foundation, Szófia 

• Érdekérvényesítési műhelyfoglalkozás a SEENPM tagközpontjai számára 
Budapesten – Tanácsadó: Nebojsa Radic 
Időpont: 2007. április 13-14. 
Projektvezető: Független Médiaközpont 

• Érdekérvényesítő akciók a SEENPM országokban – a médiakutatási programokról 
és eredményeiről a központ tájékoztatta az országos médiát (sajtókonferenciák, 
publikációk, kerekasztal-beszélgetések, háttéranyagok, stb). 
Időpont: 2007. július-december  

 
Nemzetközi konferenciák 
A Független Médiaközpont által 2007-ben szervezett nemzetközi szakmai konferenciák az 
oknyomozó újságírásra összpontosítottak.  
 
A farmsubsidy.org nemzetközi non-profit szervezettel együtt az alapítvány az 
agrártámogatások átláthatóságáról rendezett nemzetközi konferenciát, amelyen 20 
országból 42 újságíró, civil aktivista, európai politikus vett részt (2007. január 26-27.) A 
farmsubsidy.org hálózata újságírókat és aktivistákat tömörít több mint 12 európai uniós 
országból. A szervezet célja az, hogy az EU agrártámogatásairól nyilvánosságra hozza 
azokat az adatokat, amelyek hasznosak az európai polgárok számára. Fennállása óta a 
szervezet nagy mennyiségű adatot gyűjtött össze, elemzett és hozott nyilvánosságra a 



médiában, s szerepet vállalt új Európai Átláthatósági Kezdeményezés létrehozásában. A 
budapesti konferencia célja a farmsubsidy.org munkájában szerzett tapasztalatok, 
módszerek, tervek, ötletek kölcsönös megismertetése volt. A konferencián a hálózat tagjai és 
meghívott vendégek tartottak előadásokat, köztük Nils Mulvad és Jack Thurston (társalapítók, 
farmsubsidy.org), Thijs Berman (az Európai Parlament képviselője, LUFPIG elnöke), Brigitte 
Alfter (Information), Sarah Cohen (Washington Post), David Hencke (The Guardian), Tanja 
Draeger de Teran (WWF), Pierre Boulanger (Sciences Po), Stefan Magdalinski (társalapító, 
theyworkforyou.com), Kevin Cahill (Who Owns the World and Who Owns Britain című könyv 
szerzője). 
 
A Dán Tényfeltáró Újságírók Egyesületével és a Balkáni Oknyomozó Újságírók Hálózatával 
(BIRN) közösen a Független Médiaközpont nemzetközi konferenciát szervezett Budapesten 
(2007 november 8-10.) „Tényfeltáró újságírás Kelet- és Délkelet-Európában” címmel. 
Több mint 25 országból 134 újságíró vitatta meg a korrupcióval, a traumán átesett emberek 
sorsával, a nemzetközi gazdasági bűnügyekkel kapcsolatos témák kezelését, a nyilvános 
adatbázisokhoz és információkhoz való hozzáférést. Kiemelkedő újságírók és szakértők 
tartottak előadásokat a konferencián, köztük Mark Schapiro, a New York Times újságírója; 
Sheila Coronel, a New York-i Columbia Egyetem tanára; Hu Shuli, a Caijing nevű kínai 
gazdasági lap vezető szerkesztője, valamint David Loyn, a DART Center munkatársa, David 
Kaplan, a Georgetown Egyetem tanára, az amerikai Investigative Reporters and Editors 
oktatója.  A konferencia programjában szerepelnek rövid oktatási programok is: a 
gyakorlatcentrikus foglalkozásokon szó lesz a számítógépes adatbázisok újságírói 
alkalmazásáról Luuk Sengers és Henk van Ess holland oktatók irányításával, és más modern 
tényfeltáró módszerekről, a források kezeléséről, az interjútechnikákról és az archiválási 
módszerekről is. 
 
Kétoldalú együttműködés 
A Független Médiaközpont folytatta a kétoldalú együttműködésen alapuló programokat. AZ 
előző évben tartott magyarországi tanulmányutat követően az Ukrajnai Regionális Lapkiadók 
Egyesülete konferenciát szervezett a lappiac privatizálásának tapasztalatairól az ukrajnai 
Vinnyicában (2007. május), amelyen két magyar szakértő (Breitner Miklós, HVG és Elekes 
András, Fejér Megyei Hírlap) valamint a Független Médiaközpont igazgatója tartott előadást. 
Támogató: East-East Program – Soros Alapítvány 
 
A központ magyar-román kulturális újságírói találkozót szervezett a budapesti Román 
Kulturális Intézettel közösen (2007. május 4-5.).  
 
A budapeti központban járt 2007. július 2-9-én a Texas A & M University diákcsoportja, amely 
a magyar média helyzetéről hallgatott előadásokat, szerkesztőségeket látogatott Budapesten. 
A texasi egyetemmel kialakított együttműködés koordinátora: Janis Overlock amerikai 
újságíró.  
 
IV. Kerekasztal-beszélgetések  
A központ korszerű infrastruktúrával rendelkező konferenciaterme, könyvtára és osztályterme 
rendszeresen otthont ad szakmai kerekasztal-beszélgetéseknek, és civil szervezetek 
(Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete, MiNŐK, HAND, Artemisszió Alapítvány) 
rendezvényeinek is. 
 
V. Szervezeti változások és szervezetfejlesztés 
A Kuratórium 2007. március 21-én tartott ülést a Független Médiaközpontban. A testület 
megvitatta és elfogadta a 2006. évi közhasznúsági jelentést, a tevékenységről szóló jelentést, 
a 2006. évi pénzügyi beszámolót, majd pedig megvitatta és jóváhagyta a Független 
Médiaközpont 2007. évi tevékenységéről, terveiről és helyzetéről szóló áttekintést. 
 
A Független Újságírók Alapítványát alapító New York-i Independent Journalism Foundation 
2007. június 20-án Nancy Wardot bízta meg az alapítói jogok gyakorlásával. A Fővárosi 
Bíróság e változást 2007. július 9-én jegyezte be. Ezt megelőzően Nancy Ward 2007. 
március elején Budapestre látogatott, s a Független Médiaközpont igazgatójával együtt 
áttekintette az alapítvány helyzetét, tevékenységét és pénzügyeit.  
 



Az alapítvány felügyelő szerve 2007 januárjában tartott ülését követően a testületnek új tagja 
lett Antalóczy Tímea, aki Vajda Évát  lemondását követően váltotta e tisztségben. A felügyelő 
szerv tagjai: Antalóczy Tímea, Both Vilmos, Dr. Cseh Gabriella. 
 
A Délkelet-Európai Médiaközpontok Hálózatán (SEENPM) kívül a Független Médiaközpont 
tagja a HAND Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetségnek, valamint a 
maastrichti Európai Újságíró Központ (European Journalism Centre) által létrehozott 
hálózatnak, amelynek célja az újságírók tájékoztatása az Európai Unióról.  
 
A munkatársak 2007-ben továbbképzésen (pályázatírás, stratégiai szervezetfejlesztés) vettek 
részt, nyomtatásban elkészült az alapítvány tevékenységét, valamint a roma újságíró-
gyakornoki programot bemutató magyar és angol nyelvű tájékoztató.  
 
Az Alapítvány pályázati úton, támogatásokból és adományokból bonyolítja le programjait és 
többnyire ugyanilyen forrásokból biztosítja a működési költségeket.  Az alapítvány fontosnak 
tekinti, hogy 2008-ban előrelépés történjék a média önszabályozásával kapcsolatban, ezért 
folytatja a programot. Emellett változatlanul tart újságírói képzési programokat (az immár 
hagyományos kézpéseket pl. roma újságíró-gyakornoki program, gazdasági újságírói 
tanfolyam) és változatlanul együttműködik a Délkelet-európai Médiaközpontok Hálózatával 
(SEENPM). 
 
VII. Támogatók, partnerek 
A Független Médiaközpont tevékenységét 2007-ben az alábbi szervezetek támogatták: 

• Délkelet-európai Médiaközpontok Hálózata (SEENPM) – International Media Support, 
Open Society Institute 

• Independent Journalism Foundation, New York 
• Közép-európai Brókerképző Alapítvány 
• Magyar Fejlesztési Bank Rt. 
• Szociális és Munkaügyi Minisztérium/Nemzeti Civil Alapprogram 
• Nyílt Társadalom Intézete (Open Society Institute) – Network Media Program 
• Trust Fund 

 
 
A 2007. évi programok lebonyolításában a Független Médiaközpont partnerei voltak: 

• Népszabadság Ringier Oktatási Központ 
• Roma Sajtóközpont 
• Magyar Lapkiadók Egyesülete 

 


