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Besz6mol6 a 20L6. 6vi tev6kenys6gr6l

A Fiiggetlen Ulsagfr6k Alapitvdnya (FUggetlen M6diakozpont) 1995-br:n tort6nt megalapitii$a
6ta arra torekszik, hogy t6mogassa a minds6gi 6s az etikus ijsdgirdst 6s hozz|j6ruljon e$y
olyan m6diakornyezet kialakitdslhoz, amely elismeri 6s v6di a s;z6ldsszabadsdgot 6s a

sajt6szaba dsdgot. Az a la pitvd ny tev6 kenys6g6t M a gya rors z6gon 6s Eur 16pdba n v6gzi.

A Ftiggetlen M6diakcizpont 20L6. 6vi tev6kenys6ge osszharrgbiln volt az
ktildet6s6vel 6s elfogadott strat6giai terv6vel. Tobb nagyszabdsil, drs rcividebb i

projekt keret6ben 201.6-ban a Ftiggetlen M6diakozpont az aldbbi c6lokra 6s t
osszpontosftotta m unkdjdt:

l. A m6dia integritdsdnak er6sit6se
ll, Az rijsiigirds fjrainditdsa - oknyomoz6 djsiigirds tdmogatdsa 6s

szolgSltatdsok a digitSlis m6di6ban
lll. Az adat0jsdgir6i eszkciztdr n6pszer(sit6se
lV. Kisebbs6gek a m6diSban
V. Nemzetkozi egyrittm(kod6s non-profit
Vl. Szervezetfejleszt6s 6s szervezeti esem

(D6l
A Frjggetlen M6diakozpont 20L2. novembert
m6diaintegritSs szdmit - a kozszolgSlati
fjsdgirdsban" (Media integrity matters - R

journalism) cimfi projektben, amelynek m
Horvdtorszdg, Koszov6, Maced6nia, Mont
m6d iafej I eszt6ssel foglal koz6 pa rtn ersze rveze

E nagyszabdsri, az Eur6pai Uni6 B6vit6si
finanszirozott nemzetkiizl projekt c6lja az vol
6rdek6rv6nyesit6si 6s kommunikdci6s eszkoz
arrrAn-i +A..A^h^^ A- tr.,-:^^i I i^:L -(lr^t t,^,-^---L!..- - t- !- 'leu16pai t6rs6gben. Az Eu16pai Uni6 dltal innovativnak 6s sikeresnek 6rt6kelt projekt elsp
szakasz6nak eredm6nyeire 6ptilt a 201-5. februdrban kezd6dott mzisodik, rijabb k6t 6ves
szakasz. A Ddlkelet-eur6pai mediokitdt6 egyr6szt civil s;zervezetek regiondlis
egytittmfikod6se, mdsr6szt egy eszkoz, amelynek segfts6g6vel a partnerek torekednek b
m6diaszabadsdg, a plurSlis m6dia er6sit6s6re, valamint a koz .javrit 6s 6rdek6t szolgdlb
m6diareformok megteremt6s6re 6s 6rv6nyesit6s6re a d6lkelet eurr5pai orszdgokban.



A projektben a Ftiggetlen M6diakozponton kivril a tovSbbi m6diafejleszt6si va
cinszabdlyoz6 nonprofit szervezetek vettek r6szt: Peace Institute, Liublia
(projektvezet6), Albanlan vledia Institute, Tirana, Media center saraievo, !
Journalism Center, Zagreb, Macedonian Institute for Media, Skoprie,
Journalism, Kosovo Media Institute, Montenegro Media Institute 6s a P24 - Platform
lndependent Journalism. Egyi.ittmfikod6 partner a The Guardian Foundation, A pro
weboldaldnak anyagai folyamatosan ttikrozt6k ezt a munkdt 6s a projekt befejez6se (20
november) 6ta is folyamatosan g5vil6, gazdag informdci6val szolglilnak a d6lkelet-e
m6didval kapcsolatos hirekr6l, esem6nyekr6l, kutatdsokr6l, 6s az fjsdgfr6k munkdj:i16l"

A projekt 2"fizis{nak f6 komponensei hasonl6ak voltak az els6 szakasz tev6kenys6g6hez,
m6dosultak a foldrajzi bSvril6sb6l ad6d6an, mdsr6szt az els6 szakasz, eredm6nyeire 6pri
A f6bb komponensek:

a. m6diakutat6s az els6 fdzisban kidolgozott "m6dia integritiisi koncepcid" alapjii
tematikus kutatdsok, gyorsjelent6sek (ld. a projekt weboldaldrrak Radar c. rovata)

b. a proiekt weboldaldnak m(ikodtet6se 6s hirlev6l kiaddsa
c. a m6di516l sz6l6 oknyomoz6 tijsdgir6i cikkek tdmogatdsa; oknyomoz6 fjsdgir6kn

sz6l6 workshop (ld" a projekt weboldal6n az elk6sztilt cikkek megjelennek
Investigative iournalism rovatban)

d. civil szervezetek helyi 6s region6lis akci6i, kampdnyai a m6diia integritdsd6rt az EU

kivi.ili partnerorsz5gokban - a projekt weboldalSn e tev6k,enys6grdl a N

events rovatban lehet olvasni)
m6diapolitikai 6s jogalkotdsi kezdem6nyez6sek az EU-n kivrili partnerorsz6gokban
nemzetkcizi 6s regionSlis konferenciSk megtartdsa a t6rs6g onszdgaiban, r6szv6tel
EU Sltal szervezett konferencidkon

A Ftiggetlen M6diakozpont r6szt vett a projekt minden egyes komponens6ben, de
feladata az oknyomozo rijsigir6k, illetve a m6dia integritdsdnak er6sit6s66rt kijzd6 cililil
szervezetek projektjeinek tdmogat(tsa (c/6s a d/ komponensek)volt.

Oknyomoz6 tortdnetek a mddidrol: A projekt keret6ben hat ors;zdgban - Albdnidbah,
Bosznia-Hercegovindban, Koszov6ban, Maced6ni6ban, Montenegr6bian 6s Szerbidban cikkdk
jelentek meg. Angol forditdsuk
http://m ed iaobservatory. net/sto ries.

Ddlkelet-eu16pai civil, szervezetek projektjei:
alapjdn nonprofit szervezetek nyertek tdmog
lebonyol ltdsd ra, ame lyek a projekt c6lorszdgba
szervezet projektjei 20i.6 februdrj6ban fejez6
Ulsdgfr6t Szcivets6ge rijs5gir6k munkajogi std
m6dia integritdsdra; az albdniai Center for De
az inform6ci6szabadsdg torv6ny alkalmaz6sdn
k6preg6ny-sorozatot adott ki fiataloknak
m6diafogyaszt6 szuperh5s - IntergityMan - t
Szerbidban - m6diareformok parkol6pdlydn,' c
inditott; a montenegr6i Centre for Civic Educ
az dllamiforrdsok m6diSban tort6n6 elosztdsd
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A D6lkelet-eu16pai M6diakildt6 projek
magyarorszdgi elSad6k (pl. Horvdt J6nos, a Ftj

M6ricz llona, az alapitvdny igazgat6ja 6s Wey
r6szt vettek (Szarajevo - 20L6. dprilis 1,4.; pr
13.). A nemzetkoziweboldalra T6th Borb6la ir

A Ftiggetlen M6diakcizpont e projekttel az ok
adatiljsdgirds eszkozeinek terjeszt6s6t, val
tuddsiitaddst 6s kisebb szerkeszt6s6gek segit6
kivdnta az ujs6gir6s ellen6rz6 szerep6t, az djs
dtaddsdval 6s a konzultiici6kkal pedig konkr6
2015. novemberl.-2017. mdrcius 31. Tdmog

A projekt f6 r6szei:
A/ Az oknyomoz6 0jsdgiriis tSmogatdsa 6s az a
B/ A dieitdlis m6diaismeretek fejleszt6se 6s els
tizleti 6s technikai t6mdkban

Az Alapftvdny 2015..6vi jelent6se mdr tartalmazta a projektet elindit6 esem6ny - Uisaeirds

beszdmol6jdt. Jelen; beszdmol6nkban a 20L6-

2016-ban a Friggetlen M6diakozpont t6
mfihelyfoglalkozdsokat, kerekasztal-besz6lg
730 fijsdgir6, m6diaszakos hallgat6 6s nn

M6diakozpont minden esem6nyrSl hirt adott

oldaldn https://www.facebook.com/cii.hu. T

beszdmol6i e felrileteken el6rhet6ek, az al5b
2017-ben megval6sitott programjdra jelen bes

Al Az oknyomoz6 rijsdgiriis tdmogatdsa 6s az

Hazai 6s nemzetkcizi szakemberek
m (helyfogla 

I koz6so kat szervezett Bu da pesten
16sztvevSk- m egis m e rkedj 91 g,!,,az' ad atvez6 re
gyors'ritem ben fej l6d6 d igitS I is m6dszerekke l.

1. Workshopok, kerekaszta l-besz6lget6sek 6s

_,.,. Adatok keres4se 6s elemz4se - vezet6
Tamds, Pethd Andr6s, Vordk Anit
mrihelyfoglalkozdst 6s a besz6lget6s
m6dszerekre, 6s az adatbdzisok
k6relmez6s6vel kapcsolatos tudnival

.',1.,^ l.^^t^-^-^i- -- .'.r lr I t.t I



szabdlyaira osszpontositottak (201G. feb
3.)

' szabdlyaira osszpontositottak (201G. feb
3.)

c Programozdsi alapok rtjsdgir6knak - C

tr6ner az adatelemz6ssel kapcsolatos pr
wor fjsdgir6knak (december 13.)

c Ada nitdse - az adatok rendszerez6s6re, szffr6s6re, 6br6zol6sAra
alka s m6dszerekrSl (PDF Tables, lmport.io, Tabula, Tableau,
CartoDB) Bdtorfy Attila tartott worksh
szabadrisz6 ujslgft o, nemzetkozi tr6ner
tort6netig vezet5 m6dszereket mutatta
t2-6n.
htto: 3-a-vizual enites-eszk

o Az informdcidszabodsdg is a forrdsok videtme volt a f6 t6mdja annak a kerekasz
besz6lget6snek (20L6. iiprilis 6.)
adatuisagiras-koraban, amelyen oknyomoz6 0jsiigir6k, koztrik Bdtorfy Attila, Bodcr
Tamds, PethS Andrds, valamint jogdszok (Dr. Sepsi Tamds, Dr. Ligeti Mikl6s) tartol:
el6addsokat, majd pedig szakmai szervezetek (F6szerkeszt6k F6ruma,
Lapkiad6k Egyesrilete) k6pvisel6ivel beszelgettek, E t6mdban a kerekasz
besz6lget6st 2016-ban hdrom gyakorlati workshop kovette Budapesten
Szombathelyen (november 2., 5. 26,1.

o Online vizudlis informdci6-forrdsok ellendrzise - Virdgvolgyi lstvdn tartott egyna
workshopot tijsdgir6knak a116l, milyen m6dszerekkel 6s programokkal lehet
szi.iks6ges ellen5rizni, elemezni a szerkesztcis6gi munka sordn az interneten, f6le6J
kcizoss6gi m6di:ib6l szdrmaz6 fot6kat, vide6l<at (mdjus

iszem-ha-l 2%80%9

atil isdsir a cimmel ezett h a Ftiggetlre
M6diakozpont 6s a P6csi Tudomdnyegyetem Bolcs6szettudomdnyi Kardnak Kommunikdci
6s M6diatudomdnyi Tansz6ke P6csett 2076. jrilius 5-7. kozott gyiakorl6 rijsdgir6k 6s
tijsdgirds irdnt 6rdekl6d6 hallgat6k szdmira. A szakmai programok kozcitt az adatrljsdgir
eszkoztd rdva l, m u n ka m 6dszereivel ka pcsolatos el6a ddsok, kerekasztal-besz6lget6sek
gyakorlati fogla lkozdsok kaptak helyet.

Az adatrljsdgirds ktilcinbciz6 eszkcizeir6l Crina Boros 6s Bdtorfy Attila s;zabadfsz6 oknyomo;z
tijsdgir6k pdrhuzamos gyakorlati foglalkozdsokat tartottak a r6sztvervcik egy-egy csoportj

az Excel adatelemz6 funkci6ival ismertette me€l a csoport r6sztvev6it.
csoport szdmdra a mdr feldolgozott adatok mergjelen[t6sr6nek n6h6nf
mutatta be, itt a r6sztvev6k a TimelineJS, a cartoDB 6s a Tableail
rkedhettek meg, Becker And

Ddniel (Atldtsz6 Oktatds) segits6g6vel a

el6addst 6s gyakorlati foglalkozdst. Le Mari
ta16lhat egy rijsiigfr6 sztorikat a Google News v
alkalmazdsokkal kereshet tovdbbi forrSsokat, tweeteket vagy 6ppen illusztrdci6kat egV
drKd,rrrrdzasoKKal Keresnet tovabbl torrasokat, tweeteket vagy 6ppen illusztrdci6kat errrf
meglevci temdhoz' Mindebben pedig - Skype-on - segits6g6re volt Beata giel leney,elt
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vizu a lis-inform aciok-el lenorzeserol

2. Nydri tdbor az adat0jsdgirdsr6l a p6csi Tudomdnyegyetemen



fi igration-reporting-hungarian 6s

ujsigfto, a Gooele News Lab munkatdrsa is,
kapott adatok 6rtelmez6s6r6l besz6lt a r6s
D i rekt36. h u tjjslgft oi p ed i g a 201,6 j ri I i u sd ba n

Gyakorlat 6s elm6let dtvoz6se jellemezte a td
besz6lget6seket. Mink6 Mihiily az adatok vi
el6addst, a fogalmi keretek megismertet6
6rtelmezhet6 6s konnyen olvashat6 adatvizua
6s dr. Sz6ke Gergely L6szl6, a pTE kutat6i azt
haszndlt adatokat a tdrsadalomtudomdny
m6diakutat6sokhoz vagy a versenyszf6rdba
szerepelt az tjsdgiroi forrdsok kezel6se, ellen6
Dr" Bodrogi Bea jogdsz 6s Weyer Baldzs, a F

helyi, regiondlis, illetve a nemzetkcjzi ada
University of Toronto hallgat6ja k6t kanada
Ftiggetlen M6diakozpont helyi (jsdgirdsr6l sz6
r6szeredm6!V9it" gr;elentdlta a magyarorszdgi
Investigative Journalism Network (GIJN) i a nemzetkozi oknyomol6
0jsdgir6k szervezeteinek munk6jdt mutatta pethr6 Andrds (Direkt36.hf )
pedig olyan, hat6rokon" dtnyf 16, kollaborat gir6 projektekr6l u.rroriJ,
mint a Panama-iratok vagy a Swiss Leaks.

3. Temati kus seg6da nyagok tiisagir 6k, szerkesztds6gek szd md ra
A fenti t6makorokhoz kapcsol6dva a Fi.iggetlen M6diakdzpont magyar nyelvfi seg6danya
publikdlSsdt k6szitette el6 6s 20i.6-ban az aliibbi t6mdkban adott meg;bizdst:

o Adat-vez6relt djsiigirds'i " 
)r :';' : '

pnling kutatdsi.m6dszerek 6s tippek rijsdgir6knak
Online vizudlis forr6sok ellen6rz6se
lJjsttgft oi fo rrdso k tip usa i

Digitiilis biztonsdg az rijsdgirdsban
Podcastok k6szitese

o

o

a

a

a

alismn al-euideli

http: liournali rk.o

4. Oknyom oz6 p{lyfizatok - tiz oknyomoz6 cikk
A 2016-ban lebony.qlitott k6t pdlyiizati fordu16 sordn 28 pillyamfi 6rkezett, melyek koztil
h6romtagri , szakyy4i,..zstiri v{lp5ztotta ki a nyerteseket.

Nemzetkcjzi 6s magyarorszdgi'c6gadatbdzisok el6fizet6se r6v6n a Ftlggetlen M6diakozpont
oknyomoz6 djsSgiriishoz ny(jtott technikai jellegri segits6get.

Emellett a Friggetlen M6d'iakozpont magyarra forditotta
k6t ritmutat6jdt is, amelyek ezt kovetden megjelentek a

5. Mentori program fiatal Ujsiigir6knak 6s didkoknak
(Atldtsz6.hu, trtyre3l.,h.u) segitettek 201G 6sz6n-tel6n

az EthicalJournalism Network (EJN

nemzetkcizi sz:ervezet webolda ldn :

- tapasztalt
piilyakezd6

rijs6gir6k 6s szerkeszt(i
djsdgir6kat, akik konkr6



t6m6kban v6gzett el6zetes kutatds alapjdn
jelenitettek meg vizuSlis eszk6zokkel

6. Jogi konzult6ci6ra is lehetSs69 nyilt rijs
keret6ben. A Friggetlen M6diakozpont honl
c6lja az volt, hogy az fjslglro munkdjiit k

dilemmdk eset6n olyan k6rdesekben, mint
szem6lyis69i jogok, a cikkek rijrapublikdld
jelentkezhettek az (jsdgir6k. Ez a szolg5ltatd
konzultdci6t 6s a szak6rt6i teamet Dr" Bodrogi

B/ A dieit:ilis m6diaismeretek fejleszt6se 6

segit6se
Az tjjslgirls 0jrainditdsa c. projekt mdsik
n6pszer(sit6se volt. A Fiiggetlen M6diakozpo
ban ez irdnyri tev6kenys6g6t: 

,

1. Digitiilis tiirt6netmondds 6s vide6s ijs1girl
5n tartotta az els6 foglalkozdst arrol, hogyan
k6szit6s6ben. http://www.cii. h u/h u/workshop-a-d ieita lis-torteneitmondasrol-es-a-vid e

uisasirasrol Az elm6leti 6s gyakorlati r6szb6l 5ll6 workshopot Pohly Ferenc digit
m6diaterm6k-fejleszt5 iis Szdsz Barna, az Index vide6s rovatdnak vezet5je tervezte
irdnyitotta.'Az6v sor{n a FUggetlen M6diakozpont m6g h6rom m(helyfoglalkozdst szervez
ugyb'hezzel a tematikdval'.Budapesten 6s P6csett (okt6ber 20.6s 21., december 9.) osszes;

60 0jsdgir6 6s m6diaszakos hallgat6k r6szv6tel6vel.

2. Uj webes formdtumok - podcastok k6szft6se - A bevezet6 miihelyfoglalkozdst 20lb.
december 6-5n tartotta a Fi.iggetlen M6diakozpont a podcastokr6l, l^rogy n6pszerfisitse ezt a
Magyarorszdgon korlStozottan ismert formdtumot. A foglalkozdst Frohly Ferenc 6s SzedlSk
Adam vezette, s vend6gel6ad6k6nt bekapcsol6dott a munkdba Vincent Duffy, a MichigJn
Radib hlrigazgat6ja iS, aki a 16sztvev6knek az amerikai podcast-trendek16l besz6lt. A
foglall5oTlis sordn a r6sztvev6k a gyakorlatban is kipr6bSltdk a podcast elk6szft6set {s
szerkeszt6set. castot

3. A"kiiziiss6gi dr6l, valamint a digitiilis
brand6pit6sr:51 volt szo 2016. szeptember
workshopon (

esem6nyt nagy 6rdekl6d6s kis6rtb (90 r6szt
magyarorsz6gi trendjeircll tartott el6addst
Kustdnczi Norbert (24.hu), Libor Anita (l
(HirCsSrda), Vordk Anita (Direkt36) 6s Szigeti
a ki.jlonboz6 szerkeszt6s6gek a kozciss6gi
kapcsolattartds c6ljdra. A szem6lyes brand6p
Lfszlo, a KonyvesBlog szerkes zt6je/ Jjs|gfto,
sz6vivSje, Ldsz16 M6ni personal branding
csoportvezet:6je besz6lgetett Dr. Bodrogi Beii

6



4" Konzult6ci6k lizleti, technol6giai 6s jogi k6rd6sekrSl
A jogi konzultdci6n kivtjl a Fi.iggetlen M6diakozpont Szombatherlyen (november 2.)
Miskolcon (okt6ber 26., december 13.) tartott mfihelyfoglalkoz6st 6s konzultdci6t
ktizoss6gi m6dia alkalmaz6si lehet6s6geir6l, valamint az adatok keres6si m6dszereirSl
projekt keret6ben a Friggetlen M6diakozpont a kcivetkez6, tovdbbi t6nniikban tartott
konzultdci6kat: etikai k6rd6sek, onszabdlyozds, panaszeljdrds; s;lerkeszt6s6gek szdmr

iizletviteli tan6csad6s, fundraising, marketing 6s mdrka6pit6s; a kozoss6gi m6dia; m
alkalmazdsok az UjsdgirSsban; vide6 produkci6 6s terjeszt6s. A konzult6ci6ra tele
emailen (konzultacio@cii.hu) lehetett jelentkezni. E terriletet Dr. Bodrogi Bea koordindlta.

C/ A projekt nemzetkiizi rendezv6nyei
1. Helyi rijsiigiris reflektorf6nyben - kutat6s 6s konferencidk
A Ftiggetlen M6diakozpont tobb rendezv6nyt tartott, amelyeken a helyi iljsdgirds helyz
volt a f6 t6ma. Emellett 2015 tavaszdn online, anonim, k6rd6ives gyorsfelm6r6st v6gz
helyi m6diiiban dolgoz6 tijsdgir6k szakmai 6s egzisztencidlis helyzet6rSl. A hdtt6rinterjf |.<

kieg6szitett vizsgdlat eredm6nyeit 6s a helviuisasiras.hu c[m( kapcsol6d6 honlapot 20r

szeptember 2L-6n nemzetkozi konferenciSn mutatta be.
A gyorsfelm6r6sre !44 vllasz 6rkezett, az orszlg minden r6sz6b6l6s minden m6diadgazer
lefedve. Az elemz6s eredrn6nyeit Kiss Eszter foglalta cissze. N6h5ny p6lda ezek kozril:

a vSlaszad6k tobb mint 60 sz1zal6ka ismerte el, munkdja sordn mdr el6fordult,
az ljiiigiroi elikdval ellent6its'kompromisszumra k6nvszeri.jlt, krjzti[ik lL szilzalraz 0i56gir6i etikdvg.lgllent6tes'kompromisszumra k6nyszeri.ilt, krizti[ik tL szdzal6k
a jele'ns6get gyakofih a k' iaitla;
a vdlaszad6k tobb mint L5 szdzal6ka jellemz6nek illetve nag!'on iellemz6nek neve

magas szinvonal0, etikus rljsdgirds norm6ina
technol6gia eszkciztdrdnak birtokldsa. Epp
tovdbbk6pz6si i96nyek felt6rk6pez6se volt.

gramokat szervez en ujs6g
a mobiltechno169ia 6s

z oknyomoz6 rijsdlgfrds td
belril annak 6sztonz6s6t is, hogy a helyi m6diii

A telies elemz6s a hozz6 tartoz6 r6szletes i

bedgyazhat6 infografikdkkal egytitt a

nagyobb l6legzetv6tel( hdtt6rbesz6lget6s eg
orszlg ktilonboz6 pontjain 6'/5, blt6r6 hdtter( szerkeszt6s6gekben d6lgoz6 m6diavezetdkkldl,

azt, hogy megjelen6s el5tt a szerkeszt6s6gi tartalmat (cikk, mfisor, fot6) be
mutatni a szakmai st6bhoz nem tartoz6 szem6lynek, tulajdonrcsnak/rizemeltetSnel<
a v6laszad6k Stlagosan 6,5 6ve nem vettek r6szt m6diSval kapcsolatos k6pz6sen,

Ez ut6bbi adatot a Ftiggetlen M6diakozpont az6rt is fontosnalr: tekinti, mert kie
torekv6se, hogy hozzAj6ruljon az rijsdgir6k szakmai felk6szriltsdrgenek er6sft6s6hez. A
szerkeszt6i auton6mia 6rv6nyesit6s6ben a jogi tdj6kozotts6g mellett n6lkiilozhetetlen a

tijs5gfr6kkal, (Az elemz6s 6s az
el6rhet6ek.)

interjfk rcividitett cisszefoglal<ii pdf-kiadvdnvk6nt is

es

a

rni



A helyi djsdgirdsr6l k6szitett felm6r6st bemutat6 konferenci 6rol a Fi.iggetlen M6diakcizp
h on lapja r6szletesen tdj6koztatott: http://www. cii, h u/h u/felnreres-es-inrerir r k-a-h r

mediarol. Az esem6nyen a helyim6dia-piac tulajdonosi strukturdjilr,ol6s tizleti trendjei
sz6 volt (lncze Kinga, Mrs"white Media consulting Kft. tjgyvezet6,je), majd pedig kriszak6rtSk Sabine Miesgang, Regionalmedien Ausllria tartalom6rt 6s kozos
kapcsolatok6rt felel6s vezetSje, Milos Stojkovic, szerbiai m6dia.iogdsz, Alenka Brun,
Gorenjski glas cim( szlov6n regiondlis lap rljsiigir6ja, Jadran Kapor, a horvdt Dubrova
vjesnik f6szerkeszt6ie - mutatt6k be sajiit orszdguk helyi m6didjiinak sajdtossdgait, illr
sajdt szerkeszt6s6gtik tapasztalatait, ritkeres6s6t" Az el6adr5k kLilf6ldi vendd
besz6lget6s6t Orbdn Sdndor, a Kurat6rium tagja vezette"

Ezt kcivet6en a magyarorszdgi helyi m6dia kerekasztaldnak: r6sztvev6it - Eckhardt Baldzr;, a
Kecs.kem6ti Televizi6 vezet5je, a Helyi Televlzi6sok orszdgos Egyestilete (HT9E) alelncjie;

rilet6nek (MLE) elno<e; Nyerrges Andrds, a Kisalfolldrilet6nek (MLE) elno<e; Nyerrges Andrds, a fisalfolld
ar Katolikus Rddi6 vez6rigaz:"gat6-helyettese, a Heiyi
elnoke; Rozndr Gyongyi, Nvugat"hu f6szerkeszt6je;
ng 6s tartalc

egyik alapft6ja - egyr6szt sajdt dgazatuk 6s s
Bdtorfy Attila rijsdg[16, azAtliitsz6.hu munkatd

2" A helyitartalom szdmft - nemzetkiiziworks
A helyi hirek novekvS jelentcjs6g6r6l, a szer
ka pcsolatok fontcissdgii r6il
trendjeirSl volt sz6 a 2O16.
M6diakozpciiil es' a :i"lyi
rijsdgir6k szdmAra rendezett besz6lget6sen V
Radio/Television/Digital News Association (

kerd6sekre vSlaszolt. Bdvebben :

3. Meg6rizhetSk-e az tjsdgirds alapvet6 6r
nemzetkiizi konferencia 2016" december 5-6n
Hogyan 6llithat6 a digitdlis technol6gia az
Mennyiben vSltozik a szerkesztdk szerepe
min6s6gi tartalmak eljuttatdsiiban? Mit t
fennmaraddsS6rt? Ezekrdl a k6rd6sekr5l volt s
F6ruma, 6s a Goethe Int6zet dltal kozcisen tart

a ljubljanai peace Institute vezetd kutat6ja I
6addst egy nemr6giben elk6szitett d6lkelei_eur6pai lapjiinr' Hangsrilyozta, hogy a szerkeszt6k - krjlcjncisen a balkilriiorszdgok orszdgon is - egyre inkdbb tjzletenrberek m6djdra uirurt"On.t, ,ll

$:i?_l rdekeit szolgiiljdk az uis6girok6vat szemben. Ez r su;k";;i ,"oil
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egyre inkaoo megKerooJelezi a media integritdsdt 6s friggetrens6g6t.



Az el6ad6khoz egy kereklasztal-besz6lget
m egsz i.i ntetett N 6 psz a b adsii g f6m u n katd rsa,
Polyiik G5bor, a p6csi Tudomdnyegyetem
vezet6je, illetve Weyer Ballzs, a F5szerkes
J6nos (a Friggetlen M6diakcizpont Kurat6rium

Vincent Duffy, a Michigan Radio hirigazgat6j
(RTDNA) elnoke tartott el6addst. Hangsfly
0jsiigir6k 6s a kcizons6g oktatdsdt, 6rt6kekre
6rdekeik6rt val6 kidlldsdt, A Facebook 6s
figyelmet elSadiisdban Grzegorz piechota, a
Wyborcza volt hirszerkeszt6je. Ez volt a f6 t
Norbert, a 24.hu f6szerkesztr5je, peth6 Andr
Gyongyi, a Nyugat.hu f6szerkeszt6je is
http: / 'vww,cii.hu/hu /meqori

med ia kornvezetben

A konferencia egy'ittal folytatdsa volt az ,,
6vente megtartott kerekasztal-besz6lget6s s

2016-ban is folytatta az egyi.ittm(kod6st. (A s
m6dia trendjei16l, az 0js6gir6k t6rsadalmi
foglalkoz6 hirek etikai dilemmdi16l, az ujs6gir
etnikai 6s valldsi t6mdk kezel6s6r6l, az etikus
az ujsdgirlts jogi kornyezet6nek megvdltoz
elSirdsai16l volt sz6, )

dno
kcizcis pSlyamfiv6vel Kersdnszki Levente 6s Zul
drjat a Friggetlen M6diakozpont 2016, mdjus
tovdbbi ktilcin elismer6ssel jutalmazta Hav
Friggetlen M 6d ia kozpont krl lcinrd ijdt Kato na Fru

alkalmazds 6ra. . A piilyilz6nak r6szletesen be



t6majavaslatdt, a feldolgozds v6lasztott m6dszertandt 6,s eszkozeit, valamint
terv6t.

A dijiitad6 rinneps6get ,,panama-iratok: amikor osszefognak az ujs6gir6k 6s a
cimmel elSadds kovette. Dr. Bodrogi Bea moderdlta a besz6lgetest, amelyen
az Atldtsz6.hu f5szerkeszt6je, dr. Kdrpiiti J6zsef, jogdsz 6s peth(i Andrds,
oknyomoz6 tjsitgiroja vett r6szt" Az esem6nvr6l szolo hir 6s vide6: htto:
fiatal-adatuisasiro-dii-atadasa A nemzetkcizi projekt magyanors:zdgi r6szet az Asirr
Alapitvdnv, a Ftigeetlen M6diakcizpont 6s a Google kozcisen v,alirsitotta meg a N;
T6rsadalom Alapitviiny tdmogatdsdval.

B/ Mfihelyfoglalkozds a vagyonnyiratkozatok adatbdzisd16

A vagyonnyilatkozatok eilltak a 2016. j0nius 1,6-17-6n tarltott rnfiheiyfoglalkozds
kcizpontjdban, amelyen a pirekt36.hu 6s projekt-partner ri, a !.44.hu, , i;.;;";;;;
International Magvarorszdg, a K_Monitor 6s a Friggetlen M6diakcizpont bemutatt6k aVagvonkereso.hu cimfi korrupci6-ellenes portdlt, A k6tnapos *ort rrro'tn
(

tijsdgir6k, valamint civil szervezetek k6pviseldi
cisszegy(jt5 6s' rii?fdszerez6 adatbdzissal 6s
Friggetlen Veaiatcizpont e m(helyfoglalkozd
Szombathelyen szervezett eldaddst 6s konzult
szakmai anyagok elk6szit6s6t, szerkeszt6s6t
Internews nemzetkozi nonprofit szervezet td

A/ Trolltalanitiis (Get the Trolls Out)
A Trolltalanitds (Get the Trolls Out!) eur6pa
volt, amely krilonf6le eszkozoket alkalmazva

vilasztdsunk, a mi Eu16bdnk) alapjdn alaku
orszdgok m6didjdban 6s online kozo
megnyilatkozdsokat monitoroztdk, osszponto
mediSra. A Friggetlen M6diakozpont a
m6diafigyel6si eredm6nyek alapjdn rea
megnyilvdnuldsokra, f6lre6rtelmez6sekre 6s
szatirikus tjzenetekkel; cikkek publikiil6siiv
forditdsdval. A nemzetkozi projektet a wa.
Journalists tdmogatta. A projekt osszefogla16 kJournalists tdmogatta. A projekt osszefogla16 k

16 i{prilisiiig partnerk6nt kozremfikodott al
hdrom 6ves projekthren, amelyet a Magyar].

programo2:

Bodoky T



Ndi Erdek6rv6nyeslt6 Szervezet irdnyitott. A projektben, arnelyet az EGT/Norv6g
Tdmogat6si Alap, valamint az Okotdrs 6s partnerei tdmogattak, a Fi.iggetlen M6diakozpo
m6didval kapcsolatos tev6kenys6get (m6diat16ning, mentori program, cikkpiilydzat
konferencia) v6gezte, amelyr6l a 2ot4-20t5. 6vre vonatkoz6 besz6rnofl6kban adott r6szh:
t:ij6koztatdst. A Ftiggetlen Mediakozpont igazgat6ja, 20L6. iiprilis 27-,6n tar
zdr6konferenciSn foglalta cissze a projektben v6gzett munka eredm6n
(https://www.facebook.com/events/169168584 j. 100362/).

lv. Nemretkiizi eevuttih(kiid6s non-profit srervezetekkel
A Ftiggetlen M6diakcizpont 2000 6ta tagja a L2 orszilgbarr 19 m6diafejleszt6si szervezLl
tcimcjrit6 D6lkelet-eu16pai M6diakcizpontok H6lozat6nak (sEENpM), 2ot3 6ta pedig rrl
vesz a szolSsszabads6ggal foglalkoz6 nemzetkcizi szervezetben, a torotn6i kozpont{ lF
ben' Az IFEX kiemelten osztcinzi tagjai szervezeti fejleszlt6s6t, igy 2016-ban a Fiigget
Mddiakcizpont kommunikdci6s projektj6t, azt megel6z6en pedig az alapitvdny strat66
terv6nek elk6szit6s6t tdmogatta. Ennek alapjiin 2016-ban az alapitvdny kidolgozta
kommunik6ci6s terv6t, dttekintve az eddig alkalmazott eszkcizoket, s javailatokat tett
arculati elemek 6s a honlap rljratervez6s6re, majd megkezdte ezek megval6sitdsiit.

V. Szervezeti esem6nvek
Az elmrilt 6vben az alapitvdny rlj sz6khelyre kciltozcitt:1064 Budapest, Vorosmartv u.4)l
Emellett fontos v5lto7ds, hogy a hdromtagti Kurat6rium ottagrira b6vtllt: Horvdt J6il#;;;;;;ffi;;
m6dosftdsa 2:)!q okt6ber L7-en l6pett hatdlyba.A kurat6rir.rm ZOL6. mdjus 19-6n fogadta
a 2015. 6vre rvonatkoz6 p6nzugyi 6s szakmai beszdmol6t, valamint a 2ot6-ra vonatko
terveket' A .Kurat6rium szeptember 5-6n tartott Ul6s6n pedig egyelbek kozott a 2eI6.
befejezett 6s fut6 projektekr5l t6j6koz6dott, emellett az alapit6 okirat m6dositdsdval,
irodab6rlettel, a szervezet kommunikdci6s strat6giSjdval, az alapitvdny helyz
cisszefti996 k6rd6sekkel foglal kozott.

A Ftiggetlen M6diakdzpdnt nydri gyakorlatra fogadta a Toront6i Egyetem hallgat6jdt, Gra
Levyt, 6s az atlantai Georgia Institute of Technology hallgat6jdt, Jacqurelin Hortont.

Budapest, 2017. mdjus 30.
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