A FÜGGETLEN ÚJSÁGÍRÓK ALAPÍTVÁNYÁNAK
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE
A 2008. ÉVRE

A/ Az Alapítvány számviteli beszámolóját az Alapítvány vezető szerve 2009.
április 6-án elfogadta. 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 2008. évben:
A roma újságíró-gyakornoki program résztvevőinek tanulmányi hozzájárulása:
3 062 500 Ft
Külföldre továbbított támogatás (Délkelet-Európai Médiaközpontok Hálózata,
SEENPM): 4 172 489 Ft
D/ A 2008. évben a Nemzeti Civil Alapprogramtól az Alapítvány működési és
fenntartási költségeire 1 500 000 Ft támogatást kapott a 2008. június 1-től 2009.
május 31-ig tartó időszakban történő felhasználásra.
A Nemzeti Civil Alapprogram támogatását az Alapítvány dologi kiadásokra
(székhely bérleti díja, könyvelői díj) használja fel. A kapott támogatás
elszámolása folyamatban van.
Az Alapítvány 2008-ban 31 182 Ft összeget kapott a személyi jövedelemadó 1
%-ának felajánlásaiból.
E/ Az Alapítvány vezető testületeinek tagjai feladataik ellátásáért díjazásban
nem részesültek.
F/ A 2008. 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 2009. április 6-án
jóváhagyta.
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2008. év
adatok E Ft-ban

Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

b

c

a

1.
2.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
(1.+2.+3.+4.+5.)
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

3.

a) alapítótól

4.

b) Központi költségvetésből

5.

c) helyi önkormányzattól

6.

d) egyéb

7.

2. Pályázati úton elnyert támogatás

8.

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

9.

4. Tagdíjból származó bevétel

10.

5. Egyéb bevétel ( pénzügyi,rendkivüli)

11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele

Előző év(ek)
helyesbítései
d

Tárgyév
e

133 013

0

41 988

131 344

0

1 050

5 681

0
0

125 663

1 050
36 338

1 669

4 600

729

305

12. C. Összes bevétel (A.+B.)

133 742

0

42 293

Közhasznú tevékenység ráfordításai
13. D.

121 172

0

55 586

14.

(1.+2.+3.+4.+5.)
1. Anyagjellegű ráfordítások

15.

2. Személyi jellegű ráfordítások

16.

3. Értékcsökkenési leírás

17.

4. Egyéb ráfordítások

18.

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

19.

6. Rendkívüli ráfordítások

20.

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

21.

(1.+2.+3.+4.5.+6.)
1. Anyagjellegű ráfordítások

22.

2. Személyi jellegű ráfordítások

23.

3. Értékcsökkenési leírás

24.

4. Egyéb ráfordítások

25.

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

26.

6. Rendkívüli ráfordítások

48 134

31 916

21 542

16 830

1 418

1 050

48 038

4 400

2 040

1 390

0

0

0
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2008. év
adatok E Ft-ban

Sorszám
a

A tétel megnevezése

Előző év

b

c

27. F. Összes ráfordítás (D.+E.)

Előző év(ek)
helyesbítései
d

Tárgyév
e

121 172

0

55 586

729

0

305

729

0

305

11 841

0

-13 598

28. G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)
29. H. Adófizetési kötelezettség
30. I. Tárgyévi vállalkozási ererdmény (G.-H.)
31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
32. A. Személyi jellegű ráfordítások
33.

1. Bérköltség

34.

ebből

35.

9 540
- megbízási díjak

0

- tiszteletdíjak

0

36.

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

4 055

37.

3. Bérjárulékok

3 235

38. B. A szervezet által nyújtott támogatások
39.

7 442

ebből: A Korm. Rend. 16.§ (5) bekezdése szerint
kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás
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EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÓNAK MÉRLEGE

2008. év
adatok E Ft-ban

Sorszám
a
1.

A tétel megnevezése

Előző év

b

c

A. Befektetett eszközök (2.-5. Sorok)

1 786

2.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

3.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

4.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

5.

IV. BEFEKTETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE

6.

B. Forgóeszközök (7.-10. Sorok)

7.

I. KÉSZLETEK

8.

II. KÖVETELÉSEK

9.

III. ÉRTÉKPAPÍROK

10.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

Tárgyév

0

e
1 257

174

122

1 612

1 135

18 438

11. C. Aktív időbeli elhatárolások

Előző év(ek)
helyesbítései
d

0

12 165

711

730

17 727

11 435

2 141

26

12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. Sor)

22 365

0

13 448

13. D. Saját tőke (14-19. Sorok)

20 615

0

7 321

14.

I. INDULÓ TŐKE /JEGYZETT TŐKE

15.

II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY

16.

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

17.

IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL

18.
19.

(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)

VI. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

8 045

20 614

11 841

-13 598

729

305

20. E. CÉLTARTALÉKOK
21. F. KÖTELZETTSÉGEK (22.-23. Sorok)
22.

I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELZETTSÉGEK

23.

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELZETTSÉGEK

461

24. G. Passzív időbeli elhatárolások
25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

Keltezés:

746

1 289

5 381
0
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(képviselője)
P.H.

746

461

22 365

(13.-20.+21.+24. Sor)

0

13 448

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a
2008. 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:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Alakulás időpontja:

1088 Budapest, Vas u.6.
18075450-2-42
6058 Fővárosi Bíróság
1995.12.01.

Bankszámlaszám:

10700024-04268905-51100005

Képviselő:

Móricz Ilona
Horvát János
Both Vilmos

.

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 2008. 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
eredmény

közhasznú Eredmény kimutatás J.

-13 598 e Ft

Tárgyévi
eredménye

vállalkozás Eredmény kimutatás I.

305 e Ft

Likviditási mutató

Forgóeszk. / rövidlej. köt.

16,30 %

Saját tőke helyzete

Saját tőke / jegyzett tőke

-

Tőkeszerk. mutató

Saját tőke / kötelezettség

9,81 %

II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések
Tárgyi eszközök állományváltozása
Kötelezettségek összefoglalása
Követelések összefoglalása

1 sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet

III. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
Az elszámolt gazdasági események költség nemenkénti bontása:
Megnevezés
Összeg
Belföldi értékesítés nettó árbevétel
Egyéb közhasznú támogatás
Pályázati úton elnyert támogatás
Egyéb bevétel (pénzügyi, rendkívüli)

Megnevezés
Anyagköltség
Igénybevett szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások

Megjegyzés

305.000.- Ft
1.049.902.- Ft
36.337.588.- Ft
4.600.153.- Ft

Összeg

Megjegyzés

1.069.298.-Ft
30.484.471.- Ft
361.869.- Ft

Eladott áruk besz. Értéke

0.- Ft

Közvetített szolgáltatások

0.- Ft

Bérköltség

9.540.000.- Ft

Személyi jellegű kifizetések

4.055.251.- Ft

Bérjárulékok

3.235.236.- Ft

Szervezet által nyújtott támogatás

7.442.159.- 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: 2 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, 2009. április 6.

…………………………………..
Képviselő

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

Beszámoló a 2008. évi tevékenységről
A Független Médiaközpont (bejegyzett nevén Független Újságírók Alapítványa) célja, hogy
elősegítse az etikus, tényszerű újságírást Magyarországon. Tevékenységében kezdetektől
fogva fontos szerepet töltenek be a célt szolgáló programok és szakmai rendezvények,
melyek között hagyományos projektek és újító kezdeményezések egyaránt vannak. A
tevékenység fő területei 2008-ban alapvetően azonosak maradtak, de bővültek az
oknyomozó újságírás magyarországi fejlesztésére tett lépésekkel. A prioritások az alábbiak
voltak :
• az etikus, minőségi újságírás támogatása, a kisebbségek, köztük a romák hiteles és
kiegyensúlyozott médiabeli ábrázolásának elősegítése;
• a tényfeltáró újságírás támogatása;
• a média-önszabályozó rendszerének kiépítése Magyarországon;
• a nemzetközi együttműködés erősítése non-profit média- és fejlesztési
szervezetekkel az oktatás, a médiakutatás, jó gyakorlatok átadása terén.
I. Újságírói szakmai programok
A/ Roma újságíró-gyakornoki program
Az 1998 óta évente elindított roma újságíró-gyakornoki program célja, hogy roma fiatalokat
készítsen fel az újságírói pályára. A program újabb nemzetközi elismerést szerzett: a legjobb
30 európai antidiszkriminációs médiaprogram közé választotta az a nemzetközi szakértői
csoport – a Nemzetközi Újságíró Szövetség (IFJ), az Internews Europe, a Media Diversity
Institute (MDI) –, amely az Európai Bizottság PROGRESS programjának támogatásával 2008ban 30 európai országban vizsgálta és elemezte a dikszkrimináció ellen irányuló, a
sokszínűséget támogató, a médiával együttműködő kezdeményezéseket. 2003-ban a belga
Evens Alapítvány már a legjobb interkulturális oktatási programnak odaítélt fődíjjal tüntette
ki a roma újságíró-gyakornoki programot, amely modellként szolgált a több évvel ezelőtt
Szlovákiában, Romániában, Bulgáriában és Macedóniában megkezdett hasonló képzéshez is.
A program tavaly is folytatódott: februárban egyrészt befejeződött a kilencedik évfolyam,
másrészt szeptemberben új csoport számára is megkezdődött a képzés.
A kilencedik - 2007/2008-as - programot tíz hallgató végezte el sikeresen, s 2008. február 27én tartott záróünnepségen vették át okleveleiket. Az akkreditált képzést is magában foglaló
programot lezáró ünnepségen Vörös T. Károly, a Népszabadság főszerkesztője, Krajcsovicsné
Pákozdy Ildikó, a Népszabadság Ringier Oktatási és Továbbképzési Intézet igazgatója
mondott köszöntőt, az okleveleket pedig Őry Kovács Katalin, a Magyar Fejlesztési Bank
kommunikációs igazgatója adta át.

1

Ezzel az évfolyammal 1998 óta 95-re emelkedett a programot elvégzők száma. Közülük
kerültek ki azok a sikeres roma újságírók, akik ma közszolgálati, kereskedelmi és közösségi
média szerkesztőségeinek munkatársai - riporterek, szerkesztők, operatőrök.
Az évzárót követően, 2008 márciusában a Független Médiaközpont ismét meghirdette az
újabb évfolyam programját. A háromfordulós, írásos és szóbeli felvételit sikeresen teljesítő
jelentkezők közül 10 hallgató nyert felvételt a szeptemberben kezdődő képzésre.
A 2008/2009-es programot a Nyílt Társadalom Intézete, a Magyar Fejlesztési Bank és a
Holland Nagykövetség támogatja. A megvalósításban a Független Médiaközpont partnerei:
Népszabadság Ringier Oktatási és Továbbképzési Intézet, Roma Sajtóközpont, Civil Rádió,
Magyar Távirati Iroda.
Az új csoport hallgatói: Balázs Ilona (Nagymaros), Baranyi Tamás (Budapest), Bogdán Péter
(Bátonyterenye), Csikós Gyöngyi (Salgótarján), Mohácsi Andrea (Budapest), Nótár Ilona
(Budapest), Pusztai Krisztián (Gyál), Suki Adrienn (Jászkisér), Váradi Róbert (Kerecsend).
A két szemeszteres tanfolyam szerkezete a következő: A kezdeti szakaszban, több hónapos
intenzív képzés során a hallgatók elsajátítják az újságírás alapjait és a hozzá kapcsolódó
politikatudományi, kommunikációs, társadalompszichológiai, közgazdasági, médiajogi és –
etikai, sajtótörténeti ismereteket. Az elméleti és gyakorlati oktatást követően az egyes
tárgyakból a hallgatók vizsgát tesznek. Emellett műhelyfoglalkozásokon ismerkednek meg a
fotóriporteri munka, a rádiós és a televíziós hírkészítés alapjaival, s külön tematikus
foglalkozásokon tekintenek át kisebbségi és emberjogi kérdéseket. A második
szemeszterben a gyakornokok lapok, rádiók, televíziók, hírportálok szerkesztőségeiben
dolgoznak tapasztalt újságíró-mentorok irányításával. A szakmai gyakorlat idején hetente
rendszeresen visszajárnak további képzésekre és konzultációra. A körülbelül 400 órányi
elméleti és gyakorlati órát, valamint a tantárgyi vizsgákat követően a hallgatók média- és
kommunikációelméleti szakdolgozatot írnak, illetve nagyriportot készítenek a szakvizsgára
bocsátás előtt. A képzést szakmai vizsga zárja le - a hallgatók újságírói szakképesítést
szerezhetnek.
A foglalkozásokat tapasztalt újságírók és médiaoktatók és szakértők irányítják, köztük Daniss
Győző, Stark László, Elek János, Nagy N. Péter, Romhányi Tamás, Palugyai István, Balázs
Géza, Bajomi-Lázár Péter, Simon Éva, Vajda Éva, Ránki Péter, Tripolszky László, Szandelszky
Béla, Fahidi Gergely, Friss Róbert, Fuchs Richárd, Simon Zoltán, Magyar Ádám, Tóth Andrea,
Pap András, Németh András és Hóka László. A képzés során kiemelt figyelem irányul az
állampolgári jogi ismeretekre illetve emberi jogi kérdésekre. E témákról magyar és
nemzetközi szakértők tartottak műhelyfoglalkozásokat, köztük Tóth Andrea, a Roma
Sajtóközpont igazgatója, Larry Olomoofe, az Európai Roma Jogi Központ vezető oktatója és
Dr. Fórika László, az állampolgári és kisebbségi jogok országgyűlési biztosi hivatalának
munkatársa.
A tanfolyam 2008. decemberig tartó szakaszában a Független Médiaközpont az órákon kívül
szervezett beszélgetéseket vendégelőadókkal (pl. Mészáros Antónia – Magyar Televízió,
Mohácsi Viktória – EP képviselő, Janneke Faber – Holland Nagykövetség, Gombos Gábor –
Mental Disability Advocacy Center). Fontos szerepet töltöttek be a szerkesztőségekben és
intézményekben tett látogatások (Keith Haring kiállítás – Ludwig Múzeum, Népszabadság,
Rádió C, HVG és TV2 szerkesztőségei, budapesti nyomdalátogatás és szervezett látogatás az
IBM irodájában). A roma program egykori diákjaival – jelenlegi újságírókkal – tartott
találkozókon az új csoport hallgatói elsősorban a pályakezdéssel kapcsolatos tapasztalatokról
kaptak tájékoztatást és tanácsokat.
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A magazin-újságírás gyakorlati foglalkozásain a hallgatók 16 oldalas kiadványt állítottak össze
Ezredforduló címmel, Peredi Ágnes szerkesztő irányításával.
A Független Médiaközpont oktatási honlapot – www.rusz.hu - is létrehozott a hallgatók
számára, hogy különböző műfajokban és témákról publikálhassák a tanfolyam során
elkészült munkáikat. Ebben a munkában roma származású újságírók, köztük a Cigány Fiatalok
Kulturális Egyesületének tagjai segítették a diákokat. A honlap a következő évfolyam számára
is fennmarad, s folyamatosan bővülhet a hallgatók anyagaival.
A 2008/2009-es képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlatot a hallgatók az alábbi
szerkesztőségekben kezdték el 2008 decemberében: Amaro Drom, Civil Rádió, Echo
Televízió, HVG Online, Magyar Távirati Iroda, Magyar Televízió, Népszabadság, Népszava,
Rádió C, TV2. A képzés 2009. májusában fejeződik be.
A programról szóló általános tájékoztató a Független Médiaközpont honlapján olvasható:
http://cij.hu/pdf/roma_leaflet.pdf
B/ Tényfeltáró újságírás
A Független Médiaközpont az oknyomozó újságírás magyarországi fejlesztésére átfogó,
másfél éves programot indított 2008 júliusában a Trust for Civil Society in Central and
Eastern Europe (CEE Trust) támogatásával. A program célja, hogy erősítse a magyarországi
oknyomozó újságírást és a média számonkérő szerepét, ezáltal pedig hosszú távon
hozzájáruljon az átláthatóbb, elszámoltathatóbb állami és közhivatali rendszer
működéséhez. A Független Médiaközpont e programban együttműködik partnereivel:
Magyar Lapkiadók Egyesülete (MLE), Gőbölyös József „Soma” Alapítvány, Társaság a
Szabadságjogokért (TASZ).
A Független Médiaközpont programja az alábbi részekből áll:
Módszertani műhelyfoglalkozások oknyomozó újságírók számára - A Független
Médiaközpont 2008. október 29-31-én tartott módszertani műhelyfoglalkozást az
oknyomozó újságírás tanításáról, egyebek között a számítógépes adatbázisok újságírói
alkalmazásáról és a kreatív írás eszközeiről. A műhelyfoglalkozást Luuk Sengers holland
oknyomozó újságíró, nemzetközi oktató vezette.
Több mint 20 oknyomozó újságíró és oktató vett részt a három napos műhelyfoglalkozáson,
amelyen áttekintették a dokumentumok, adatbázisok, szisztematikus kutatási módszertanát,
ezek alkalmazását és azokat az írást segítő módszereket, amelyek a sok szálon futó, nagy
mennyiségű adat feldolgozását igénylő írások világos szerkezetének kialakítását, a történetek
kibontását segítik. A foglalkozáson szó volt a különféle hallgatói csoportoknak szóló
tantervek, oktatási segédanyagok kidolgozásáról is.
Ezt követően a Független Médiaközpont 2008. december 12-én újabb műhelyfoglalkozást
tartott, amelyen országos és a regionális szerkesztőségek 12 munkatársa hazai előadókkal
együtt a magyarországi helyzetet tekintette át a következő témákban:
• korrupció az üzleti és a közéletben - a közérdekű kiszivárogtatók szerepe;
• adatok és dokumentumok, adatvédelem és információszabadság kezelése
Magyarországon – oknyomozó újságírói szemmel;
• az adatbázisok kutathatósága - az átláthatósághoz és elszámoltathatósághoz vezető
virtuális út;
• anti-korrupciós honlapok és adatbázisok, hazai és külföldi példák
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Előadók: Juhász Gábor (HVG), Alexa Noémi (Transparency International), Gargya Marietta
(Non-profit Szektor Analízis, NOSZA), Léderer Sándor (K-Monitor). A projekt keretében 2009ben további műhelyfoglalkozásokat szervez a Független Médiaközpont.
Tananyagok publikálása – az újságírói gyakorlatra összpontosító, esettanulmányokat is
tartalmazó oktatói kézikönyv, illetve tankönyv is készül a program során. E munkára Vajda
Éva és Mong Attila újságírókat kérte fel a Független Médiaközpont. A könyvekhez az
anyaggyűjtés 2008 őszén kezdődött, a vázlat novemberre elkészült, a kötetek elektronikus és
nyomtatott változatban egyaránt megjelennek 2009 folyamán.
Oknyomozó riportok írása – Az oknyomozó újságírói projekt pályázati eljárással támogatja
tényfeltáró riportok írását. E programrész lebonyolításában a Független Médiaközpont
együttműködik a TASZ-szal (Társaság a Szabadságjogokért), amely újságírók és jogi szakértők
bevonásával segíti a cikkek létrejöttét. A Független Médiaközpont olyan oknyomozó írások
létrejöttét kívánja segíteni, amely alkalmazza a 2008-ben tartott műhelyfoglalkozások során
elsajátított metodológiát, elsősorban az adatbázisok elemzésének eszköztárát. Az első
pályázati kiírás 2008. november elején jelent meg, a 2009-ben is folytatódó pályázat hírei a
TASZ www.oknyomozo.hu honlapján olvashatók.
Oknyomozó újságírók hálózata - A Független Médiaközpont a program során ösztönzi
magyarországi tényfeltáró újságírók hálózatának kialakítását abból a célból, hogy az
oknyomozó módszerek minél szélesebb körben elterjedjenek a magyar újságírói
gyakorlatban, javítva a szakmai minőséget. Egy ilyen hálózat lehetőséget ad az újságírói és az
oktatói tapasztalatok megosztására, nemzetközi oknyomozói hálózatokkal való
kapcsolattartásra, ezen belül nemzetközi oknyomozásban történő együttműködésre, a
szakmai információk rendszeres kommunikációjára is.
Az előzetes konzultációk 2008 őszén kezdődtek a partner szervezetekkel és újságírókkal. A
Független Médiaközpont e munkában szorosan együttműködik a külföldi oknyomozói
hálózatokkal - pl. a Dán Tényfeltáró Újságírók Egyesületével és az általa működtetett Scooppal, Pascal Decroos Fonddal, a szarajevói Oknyomozó Újságíró Központtal (CIN) és a Román
Tényfeltáró Újságírók Központjával (CRJI). E téren fontos a tényfeltáró újságírói
együttműködésben, különösen pedig a határokon átnyúló közös munkákban szerzett
tapasztalatok megosztása a magyar újságírókkal.
Weboldal - A Független Médiaközpont saját honlapján kialakított aloldalon és a hírekben ad
hírt az oknyomozói projekt eseményeiről, a hozzá kapcsolódó egyéb rendezvényekről,
hírekről.
C/ Gazdasági újságírói program
A 2007-ben lebonyolított gazdasági újságírói szakmai programot követően 2008-ban újabbat
szervezett a Független Médiaközpont gazdasági szaklapok, hírportálok és rádiók munkatársai
számára a pénzügyi ismeretek témakörében pénzügyi szakértők bevonásával, és a Középeurópai Brókerképző Alapítvány támogatásával. A 2008. február 21. – május 8. közötti
időszakban a Központ 8 részes előadássorozatot tartott, mely az alábbi témaköröket
érintette: monetáris és fiskális politikai kihívások, a nemzetközi pénzügyi rendszer jövője
(jelzálogpiaci válság), versenyképesség és gazdaságpolitika, pénzügyi szabályozás, a magyar
tőzsde, konvergáló pénzügyi piacok, vállalati, banki mérlegelemzés, üzleti élet és korrupció,
közérdekű adatok nyilvánossága, vállalatok társadalmi szerepvállalása.
A pénzügyi-gazdasági szakma elismert szakértői vezették a foglalkozásokat. Előadással
egybekötött konzultációt tartott Nagy Zoltán (Gazdasági Versenyhivatal), Farkas István
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(Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete), Király Júlia (Magyar Nemzeti Bank), Bod Péter
Ákos (Budapesti Corvinus Egyetem), Fodor István (Ericsson Magyarország volt elnöke), Ladó
Judit (Deloitte), Hamecz István (OTP Alapkezelő), Dr. Farkas Ádám (Allianz Bank), Radácsi
László (Braun & Partners), Pacsi Zoltán (Tőkepiac), Alexa Noémi (Transparency International),
Dr. Schiffer András (Társaság a Szabadságjogokért). A tapasztalatokra építve a Független
Médiaközpont 2008-2009-ben további programokat tervez újságíróknak.
D/ Élelmiszerbiztonság és média
Az élelmiszerbiztonság témakörében készített riportokkal, s újságírói ajánlásokkal zárult az a
nemzetközi projekt, amelyet a Független Médiaközpont 2008. január-júniusban bonyolított
le Magyarországon tizenegy ország (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország,
Macedónia, Magyarország, Moldova, Montenegro, Románia, Szerbia és Szlovénia)
újságíróinak részvételével. A program célja az volt, hogy ráirányítsa az újságírók figyelmét az
élelmiszerbiztonság problémáira a délkelet-európai térségben. Az ENSZ Élelmezési és
Mezőgazdasági Szervezete (FAO) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) évek óta sürget
konkrét lépéseket – például az élelmiszerellenőrzés nyomkövető rendszereinek
megerősítését – az élelmiszerbiztonság helyzetének javítása érdekében mind nemzeti, mind
pedig nemzetközi szinten. A médiának ebben egyre fontosabb szerepe jut, mert
• az élelmiszerbiztonság közegészségügyi kérdés, minden embert érint;
• az akut élelmiszerbiztonsági válságok nagyarányú megbetegedésekhez, olykor
katasztrófákhoz vezethetnek, sokszor társadalmi feszültségeket és gazdasági
nehézségeket is okozhatnak;
• a tájékozatlanság, a téves információ vagy az élelmiszerbiztonsági kockázatok nem
megfelelő ismerete pánikot és bizalmatlanságot kelthet az emberek körében;
• ha a fogyasztók nincsenek tudatában jogaiknak, s a közérdekű információkhoz
korlátozott mértékben jutnak hozzá, fennáll a problémák elodázásának és súlyos
helyzetek kialakulásának a veszélye;
• az újságíróknak körültekintően, pontosan és arányosan kell kezelniük az
élelmiszerbiztonsági témákat.
Az élelmiszerbiztonsággal összefüggő témákat tekintették át a projektben résztvevő
délkelet-európai szakírók a 2008. március 4-8-ig tartott magyarországi tanulmányút során,
majd a projekt későbbi szakaszában tartott konzultációk során. Nemzetközi és magyar
szakértők tartottak előadásokat: Maria Kadlecikova - Regional Representative for Europe
and Central Asia of the Food and Agriculture Organization (FAO), Dr. Süth Miklós –
szakállamtitkár, Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium, Dr. Szeitzné Szabó Mária
vezérigazgató - MEBIH, Matthew Hayes - Open Garden Foundation. Magyar újságírók
(Szirmai Péter – Figyelő, Benke Anna – Progresszív) vettek részt délkelet-európai kollégáikkal
a kerekasztal-beszélgetésben, s civil szervezetek képviselői (Szép Gábor - Országos
Fogyasztóvédők Egyesülete, Újhelyi Katalin – Tudatos Vásárlók Egyesülete, Pál János - Levegő
Munkacsoport) vitatták meg az élelmiszerbiztonság különféle aspektusait az újságírókkal.
Szakmai látogatásokon is részt vettek a délkelet-európai újságírók, akik az egri Egerfood
Regionális Tudásközpontban tájékozódtak a nemzetközi viszonylatban is élenjáró
élelmiszerbiztonsági technológiai kutatásokról, valamint az Univer kecskeméti bébiételüzemében alkalmazott eljárásokról. A délkelet-európai élelmiszerbiztonsági helyzetet is
elemezve, közösen megfogalmazták következtetéseiket és ajánlásaikat, hazájukban pedig
riportokat készítettek. Minderről részletesebb információ angolul (tekintettel a projekt
nemzetközi voltára) Független Médiaközpont honlapján olvasható www.foodsafety.cij.hu .
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A projekt a Délkelet-Európai Médiaközpontok Hálózata (SEENPM) 2008. évi tevékenységének
részét képezte, támogatója a Nyílt Társadalom Intézete (Open Society Institute Media
Program) volt.
II. Média-önszabályozás
A Független Médiaközpont 2008-ban folytatta programját, hogy civil alapon
megszerveződjön az összes médiaágazatot átfogó, országos média-önszabályozó testület,
amely politikai és gazdasági befolyástól függetlenül őrködik a média szakmai minőségén,
etikus és felelős magatartásán.
A Független Médiaközpont a 2007-ben nyilvánosságra hozott első médiaetikai és
magatartási kódexről folytatott szakmai viták alapján 2008-ban közzétette az Etikai
irányelvek című második tervezetet és a leendő média-önszabályozó testület működési
tervét és a dokumentumokról egyeztető megbeszéléseket tartott az országos és a regionális
média képviselőivel.
Az előzmények: A média-önszabályozási kezdeményezést 2007-ben indította el a Független
Médiaközpont az etikai kódex első tervezetével, amelyet újságírók munkacsoportja (Baka
Zoltán, György Bence, Mong Attila, Mucsányi Marianna, Tóth Levente, Vajda Éva, Weyer
Balázs) dolgozott ki. Ezt követően a Központ műhelyfoglalkozásokat tartott az önszabályozás
európai modelljeiről, nyilvános vitát kezdeményezett a tervezetről. Az etikai kódex első
tervezetére beérkezett vélemények alapján a Független Médiaközpont kezdeményezte a
szöveg átdolgozását. A 2007 őszén tartott szakmai egyeztető fórumok, az elhangzott
vélemények alapján megállapítható volt. hogy a média önszabályozásának létjogosultságát
és szükségességét a szakma elismeri, bár nincs széles körű megállapodás arról, ez egészen
pontosan miként valósítható meg.
A 2008 júniusában nyilvánosságra hozott javaslat a viták során szigorúnak ítélt kódex
kifejezés helyett az etikai irányelvek elnevezést használja, s ennek célja az, hogy a
magyarországi média minden ágazata számára együttesen elfogadható szabályokat kínáljon.
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 irányelvekhez remélhetőleg csatlakoznak a média
kulcsszereplői – médiaszervezetek, tulajdonosok, önszabályozó és érdekképviseleti
szervezetek, szakszervezetek, civil szervezetek.
Az etikai irányelvek elfogadása a szükséges alapját képezi annak, hogy Magyarországon
létrejöjjön egy olyan önszabályozó médiatestület, amely politikai és gazdasági befolyástól
függetlenül őrködik a média szakmai minőségén, etikus és felelős magatartásán.
Épp ezért az etikai irányelvekkel egyidejűleg a Független Médiaközpont javaslatot tett a
leendő országos önszabályozó testület szervezeti felépítésére és működési elveire. A javaslat
támaszkodik a magyarországi média önszabályozás jó példájára – a Magyarországi
Tartalomszolgáltatók Egyesületének működésére –, valamint a Független Európai
Sajtótanácsok Egyesületének (AIPCE) és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet
(EBESZ) nemzetközi tapasztalataira. A tervezeteket Mong Attila tényfeltáró
újságíró/szerkesztő és Weyer Balázs főszerkesztő (origo.hu) dolgozta ki.
A Független Médiaközpont 2008. szeptember-decemberben egyeztető fórumokat
szervezett, s ezek nyomán több médiaszervezet támogatását nyilvánította a tervek iránt. A
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konkrét megbeszélések és egyeztetések azonban nem értek véget, 2009-ben folytatódnak. A
média-önszabályozási projekt támogatója: Nyílt Társadalom Intézete – Média Program.
A média-önszabályozás megkezdett folyamatát az Európai Független Sajtótanácsok
Szövetsége (AIPCE, www.aipce.net) Berlinben 2008. októberben tartott éves konferenciáján
külön nyilatkozatban üdvözölte. „Az AIPCE tagjainak határozott meggyőződése, hogy a
független sajtótanácsok jelentős szerepet tölthetnek be a szabad és felelős média
kialakításában. Az Európai Független Sajtótanácsok Szövetsége reményét fejezi ki, hogy a
megbeszélések folytatódnak és végül eredményre vezetnek Magyarországon” – áll a
jelentésben.
Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) sajtószabadság-biztosának
hivatala támogatja a média-önszabályozás nemzetközi megerősítését, s e célból kézikönyvet
jelentetett meg 2008 áprilisában. A kötetet a Független Médiaközpont kiadta magyarul,
majd pedig sajtóbeszélgetésen mutatta be 2008. november 3-án Haraszti Miklós
sajtószabadság-biztos részvételével. A magyar nyelvű könyv beszerezhető a Független
Médiaközpontban,
illetve
letölthető
honlapjáról
(http://www.cij.hu/pdf/ebeszkezikonyv.pdf).

III. Nemzetközi együttműködés
A budapesti központ tagja a Délkelet-európai Médiaközpontok Hálózatának (SEENPM www.seenpm.org), amely immár 12 országban (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária,
Horvátország, Koszovó Macedónia, Magyarország, Moldova, Montenegro, Románia, Szerbia,
Szlovénia) tömörít 17 non-profit médiaszervezetet. A hálózat nemzetközi projektjeit és napi
munkáját Orbán Sándor igazgató irányítja a budapesti központból. A Független
Médiaközpont igazgatója 2006 óta tagja a szervezet vezető testületének, a Kuratóriumnak.
2008-ban a Független Médiaközpont projektvezetőként irányította a hálózat
élelmiszerbiztonsági újságírói programját (ld. fentebb e jelentésben), részt vett
médiakutatási programjaiban, eredményeit pedig sajtótájékoztatókon, publikációkban
ismertette Magyarországon.
A Független Médiaközpont és a Délkelet-európai Médiaközpontok Hálózata (SEENPM) 2008.
január 9-én szakmai háttérbeszélgetést tartott arról, hogy milyen hatása van az audiovizuális
médiaszolgáltatásokról szóló új európai uniós irányelvnek a szólásszabadságra a
posztkommunista demokráciákban. A Délkelet-európai Médiaközpontok Hálózata 2007
novemberében kezdett átfogó kutatatást e témakörben Magyarországon, Szlovéniában,
Bulgáriában, Romániában, Moldovában, Horvátországban, Bosznia-Hercegovinában,
Szerbiában, Montenegróban, Macedóniában, Albániában és Koszovóban. A regionális
kutatási projekt módszertanát Molnár Péter, a Közép-európai Egyetem szólásszabadságjogásza dolgozta ki, s ő volt a háttérbeszélgetés meghívott előadója is. Molnár Péter
készítette az irányelv várható magyarországi alkalmazásáról szóló elemzést és ennek
összegzését ismertetette a háttérbeszélgetésen. A regionális kutatás anyaga elérhető a
SEENPM honlapján: http://www.seenpm.org/new/index.php?id=60
A Foglalkoztatási viszonyok a médiában címmel megvalósított nemzetközi médiakutatási
program a Délkelet-európai Médiaközpontok Hálózatának 11 tagországában vizsgálta 2007
nyarán az újságírók foglalkoztatási viszonyait. Magyarország mellett a többi résztvevő ország:
Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Macedónia, Moldova, Montenegro,
Románia, Szerbia és Szlovénia.
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A regionális összegzést és az egyes országokról készített országjelentést 2008 márciusában
jelentette meg a SEENPM angol nyelvű kiadványában (Labor Relations and Media - Analyzing
the patterns of labor relations in the media of SEENPM-member countries
http://www.ijc.md/eng/index.php?option=com_content&task=view&id=157&Itemid=49). A
Független Médiaközpont 2008. március 31-én sajtótájékoztatót tartott, amelyen a
magyarországi kutatás szerzője, Tóth Borbála összegezte a regionális és a magyarországi
következtetéseket. (bővebben: http://www.cij.hu/index.php/articles/377)
Kiemelt program volt 2008-ban a koszovói válság nemzetközi médiaábrázolásának
monitorozása, amelynek magyarországi részét Szegő Gábor újságíró írta. A nemzetközi
felmérés eredményeit 2008 májusában, Szkopjéban nemzetközi konferencián ismertette a
SEENPM, majd pedig angol, szerb és albán nyelven is kiadta. A kötet angol nyelven letölthető
a
nemzetközi
hálózat
honlapján
(Kosovo
and
the
Media
http://www.mim.org.mk/attachments/095_media-coverage-kosovo-ang.pdf).
A SEENPM online médiaetikáról tartott nemzetközi programjába szintén bekapcsolódott a
Független Médiaközpont. A szarajevói Médiaközpont által irányított projekt célja regionális
etikai irányelvek kidolgozása volt. A munkacsoportban Simon Éva médiajogász vett részt. A
kidolgozott irányelvek célja az volt, hogy segítsen újságíróknak eligazodni a bonyolult etikai
kérdésekben. A kiadvány angol nyelven letölthető a SEENPM weboldalán (Editorial Ethics
Guidelines - http://www.seenpm.org/new/index.php?id=84) Az irányelveket a Független
Médiaközpont magyarul is kiadja, s ez a dokumentum elérhető lesz honlapján 2009 nyarán.
IV. Konferenciák
Az alapítvány munkatársai részt vettek magyarországi és a nemzetközi konferenciákon. Ezek
a következők voltak:
• Kelet-európai és volt szovjet köztársaságok nonprofit médiaszervezeteinek
találkozója (Eurasia Regional Forum for Media Development) - Párizs, 2008. április
17-19.;
• Koszovó és a média – regionális konferencia, a SEENPM szervezésében – Szkopje,
2008. május 16-17.
• A civil újságírás nemzetközi konferenciája - GlobalVoices - Budapest, 2008. június
27-28.;
• A Független Európai Sajtótanácsok Egyesületének (AIPCE) éves konferenciája –
Berlin, 2008. október 23-24.);
• A média és a demokrácia Délkelet-Európában: szakmai színvonal és az újságírók
oktatása - nemzetközi konferencia a Délkelet-európai Média Szervezet (SEEMO), a
Nemzetközi Újságíró Szövetség (IFJ) és a Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ )
szervezésében - Szófia, november 5-6.;
• A médiafejlesztés globális fóruma (Global Forum for Media Development, GFMD)
több száz nonprofit és médiaoktatási intézmény részvételével - Athén, 2008.
december 7-10.)
V. Kerekasztal-beszélgetések
A központ korszerű infrastruktúrával rendelkező konferenciaterme, könyvtára és
osztályterme 2008-ban is rendszeresen otthont adott szakmai kerekasztal-beszélgetéseknek,
és civil szervezetek (Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete, Amnesty International,
HAND, Demnet, MiNők, Artemisszió Alapítvány, MMTE) rendezvényeinek is.
VI. Szervezeti változások
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A kuratórium összetétele 2008. július 10-én megváltozott: Sükösd Miklós helyére Both
Vilmos, a felügyelő bizottság eddigi tagja lépett. Az ő helyét Fahidi Gergely vette át. E
változásokat a Fővárosi Bíróság bejegyezte.
Elkészült az alapítvány roma újságíró-gyakornoki programját bemutató magyar és angol
nyelvű tájékoztató füzet.
VII. Támogatók, partnerek
A Független Médiaközpont tevékenységét 2008-ban az alábbi szervezetek támogatták:
• Délkelet-európai Médiaközpontok Hálózata (SEENPM) – International Media
Support, Nyílt Társadalom Intézete Média Program
• Holland Nagykövetség
• Közép-európai Brókerképző Alapítvány
• Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
• Nemzeti Civil Alapprogram
• Nyílt Társadalom Intézete Média Program
• Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (CEE Trust)

A 2008. évi programok megvalósításában a Független Médiaközpont partnerei voltak:
• Civil Rádió
• Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ)
• Magyar Lapkiadók Egyesülete
• Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete
• Magyar Távirati Iroda (MTI)
• Media Diversity Institute, London
• Népszabadság Ringier Oktatási és Továbbképzési Központ
• Roma Sajtóközpont
• Soma Alapítvány
• Társaság a Szabadságjogokért (TASZ)
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