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kisebb szerke:;zt6s6gek segitesdt tiimogatja. A
szerep6t 6s az fijsdgir6k egyiittmfikodds6t, a

pedig konkrdt, gyakorlati munkdjukat segiti. Az
3L-ig tartott, a mdsodik szakasz pedig 2017,

ta rt,

Az Alapitvdny 201"6" szakmai je se miir tart mazta a projekt els6 szakasziinak adott id6szakra
7-ben lezajlott esemdnyeket ds a 2, szakaszhozes6 reszletes besz l6jiit, ezdrt a bb csak a 20
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A Ftiggetlen Mddiakozpont
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Al Az oknyomoz6 rijs6giriis tdrnogatdsa 6s
Hazai 6s nemzetkcizi szakemberek
szervezett, hogy az 0jsiigirdkat megisme
folyamatosan 6s gyors titemben tejlddl digitiili

1. Wonkshopok 6s kerekasztal-besz6lget6sek

Adatok keresdse 6s elernzise - rn0helyfoglal
t6makordben. "Hogyan taldljunk tortdneteket
"Amikor a Google nern el6g" cfmmel V
megisrnerkedjenek a nyilvdnos adatok felkuta
kCIlcinbozd technikiiival, kcizttlk az Excel ala
eszkozeivel ada

tok-k

Adatok vizudlis megjelenit4se -" A 201G-ban e
25-dn a vizudlis reprezentdci6 t6makrjr
M6diakozpont Biitorfy Attila (jsiigir6 vezet
megismerkedjenek az adatok kutatiisdn
megjelenitdsdnek alapvet6 eszkcizeivel. A gya
akik komolyan 6rdekl6dnek az adat0jsdgirds es
CartoDElelsajiititdsa irdnt, 6s nrunkdjukban
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Forrdsok kezel4se 6s az online vizudlis
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tapas;ztalatait o , Luuk igennel viilaszolt a fenti k6rddsre. Ezt els6sorban
azzal indokolta, hogy a megvSl mddiako t neh6zsdgei kozepette is megmaradt a kereslet
a min6segi tartalom
hajland6ak is fizetni

a, a m6lyreha 6 kutatdst, k d16 tljsdgirdi-szerkeszt6i munkdt ig6nyl(5 olvas6k
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el6adds kitert olyan
a tdjdkoztatdson till

cskd rddse mint az fj r6i semlegess6g vagy az oknyomoziis c6lja. Utdbbi
akran abban megnyilviin , hogy a vissziissdgok feltdrdsa nyomiin viiltoziisok

tort€njenek, bemutatta a tazes 6ket 6s megolddsokat is, amelyek segitik az
ujs;igir6kat abban, novelj6k leiket, va mint hozzdjiiruljanak 6k maguk is az oknyomozdi
munk:a iriint elkotele tt olvas6i bdz ki6pitdsebe

Luuk Sengers sdt kdve p6diumbe tds kovetkezett, amelyen Weyer llaldzs, a
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3. Cikkpdlydzat 6s mentori
A Fiig;getlen M6diakozpont 2017 dece
rendelkez6 0jsdgir6k szdmdra helyi tdmdjri

ben pdlyd
fr:ltii16 ripo

M6diakozpont a herlyi kdzoss6geket erint6, 0j tort6nete
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Mediak6zpont mentori
rijsdgir.6inak digitdlis
gyakorlatszerzds6ben.
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B / A digitiilis mddiaismeretek fejleszt
segit6se

1. Digit6lis t6rt6netmondds 6s vide6s 0j
els6sonban a digitiilis eszkozdk krelativabb alka
tartott. Az egyik tdma az volt, hogyan lehet
Az alapvettien gyakorlati rdszb6l 6ll6 worksho
Szdsz []arna, az Index vide6s rovatdnak vezet6i
6pitve, 20L7, febrr:5r 9-6n 6s mdrcius 7
htto:/l

Az okos telefonok vide6k6szitrlsi m6dszerei
december 12-dn Pohly Ferenc 6s Vdros Eszter
azokat a tippeket, amelyek segitik a forgatdst 6s

2. Uj webes form6tumok - podcastok
mfifajdrdl tovdbbi mfihelyfoglalkoziisokat sze

februdn 20-6n. Ez olyan djsiigir6knak sz6lt, aki
kiscsoprortos konzultiici6k kcivett6k. Egy mdsik
Metropolitan Egyetem hallgat6i szdmdra tartott
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A Friggetlen tViedia pont el6a l-besz6lgetdst szervezett 2017" februiir. I4-en a
k azt vitattdk ffi€g, hogyan mrikodik a

zs6gekkel szembestjlnek azok az djsdgirdk, akik
zai trendek azt mutatjiik, hogy a sikenes tizleti

e vett reszt. A besz6lget6st Dr. Boclrogi Bea

rtott konzultdci6kat szerkesztdsegek szdimdra az
adatvddelem, szem6lyis6gi jogok, cikkek

drdssal cissz:e1'rigg6 k6rd6sek16l, emellett a
aepit6ssel kapcsolatos k6rd6sekr6l, valamint a
e-mailen jelentkezhettel< az 0jsdgir6k, i.igyek

jsdgf 16 kna k ta rtott m ( he lyfogla I koziisokat 20 j"7.

egyre n6pszerfibb 6s vdltozatosabb iljsr{gir6i
jon a magyarorszdgi 0jsiigiriisban, ezen beli.ll a
oziisokat tapasztalt ljsdetok/podcast-kdszit6k
giro, az Origo 6s a VS.hu egyik alapit6ja, a Meti
ird, blogger, podcaster - szint6n a Meti Hereor

! m(sorvezet6je 6s podcastjdnak kdszit6je,
kozpont a foglalkoziis r6sztvev6inek ajiinlotta a

amelynek szerzdje pohly Ferenc:

foglalkoziisiin (2017. jrinius 6.) a r6sztvev6k
Ulfdldi szinter6vel, a formdtum sajdtossdgaival,
rilius 31-6n rnegrendezett milsodik gyakorlati
fdzisdt, a tdmafelvet6st6l kezdve a rogzit6sen

k a podcast k6szftds6t, Ezen a foglalkoziison a
dit;isiinak terryeit is, Az 0jsiigir6k szeirndra a

, a Mastercard regioniilis mobilfizet6si vezet6ie

lkozdst tartott L6 podcaste r szdtmilra Kovdcs
re, valamint pohly Ferenc vezet6s6vel a

6s kerekasz
n5l. A r6szmedia 0i finan$:lfr i m6dsze

m 6d iafi na ns zir ctz'as a gyakorlatban s milyen
m6diaviillalkoziist i ftanak. A ne zidsa
modelllre ma nincs t, minde m6diav6lla ak egyedi stratdgiiit kell kidolgo::nia. Az
rijsiigi16k, szerke$ m6diaproje tek sordn ta sztalatot szerzett szak6rt6k kdzremfik,cidds6vel

lja a tapa talatok volt, s emellett az, hogy az rijsiigirdk
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min6sdgdnek javitdsiit c6lz6 hangszerkesztdsi
6s benrutat6.

ffaEsa

az ut6lagos, jeloletlen javitiisok (angolul: stealt

1" A Stealth Fighter cimmel benyiljtott projekt vel a

a Google Digital Neurs Initiative tdmogatdsdt.

gyakorlati konzultdcio

tlen Mediakd 2077-ben elnverte
digitdlis kozcjkkel vildgitson rd

lan gyakorl ra az online mddiiiban.
liithat6 es a hat6 m6dotr kell az

akusztika i

projekt c6lja,
editing) etik
korrekci6tAz etikus magatartds alapjiin a puhlikdci6t k

olvas6 tudtdra hozni.

t a vdltozt dsokat megk
lyen statiszt i adatok

Stealth Fighter segitseg6vel azonban eze kere lesznek,

ritdsd hoz.hozzdjdrulhatnak az etikiitlan szerkeszt6s6gi m rek vi 1 7-ben az el6kdszit6st,

szakmai egyeztetdseket kovet6en elindult a ftverfejlesz amelynek m6nyeit a Ftiggetlen

Mddiakozpont 201"8 szeptemberdig mutatja be.

2. A TrolltalanitdE (Get the Trolls Out!) ctmu pro mdsodik sza kezd6dott 2017

november6ben. Az eurdpai fiatalok szdmdra ott nemzet ozi projekt e i fiatalokhoz sz6l, s

m6diaplatformokon kereszttil frrivja fel a met a vall i kozoss6gek ds kisebbs6geket drcl

tiirelmetlens6gre 6s idegengyUloletre. 2017- nr a projekt rtnerek Lond n tartottdk meg az

A pro.iekt sordn 0j digitdlis eszkoz jon l6tre
kdvethet6ek az online tartalom r:t6lagos, jelo

felfoghat6 eszkoz kdpes lesz arra, hogy eze

taldlatokb6l statisztil<dkat kdszitsen. Kordbban

el6k6szit6 megbesz6l6st. A Fiiggetlen Media

Diversity lnstitute (MDl, Egyeslilt Kirdlysdg),

Ddlkelet- 6s Ktiz6p-eu16pai M6diakozpontok H

tartotta kozgyfil6sdt, majd pedig a tag

A FUggetlen Mddiakozpont 20:t3 6ta vesz

szervezetben, a toront6i kozpontfi IFEX-ben. A

szerz1i jogi reform c6ljair6l, az esetleges

szakdrt6knek, 0jsdgfr6knak 6s aktivistiiknak.

szabiilyoziis 16szletei16l, indokliisd16l, a java

szabiilyozds magyarorszdgi iittiltetdsdnek el

litealth Fi r ndven, a

vdltozta ai. A ford

rvezetek isel6i

{lozat 2017 . us 1"0-15

dzatok16l a vdrhat6
rendezv6ny sordn el6ad

atok

llyel konnyen nyomon
t pldgiumkeresrjk6nt is

foglalkoz6 nernzetkozi

Mont,redlban tetrtotta a

0j lehetds6gek16l jogi

hangzottak el az 0j

valamint az eur6pai

res;se, bemutassa ds a

dlltak rendelkezdsre, a

osszabb tdvon pedig

pont az ald partnerekkel mrikodik egyritt: Media

iadeu Anton Stiftung (Nd ziig), International

, European on of Jewish Students

si szervezetet tomoritd
dzatdnak. A et2017 prilis 2-3-iin Belgrddban

is 4-5-6n nemzetkozi

volt,

League against Racism and Anti-Semitism (Lic Fra nciaors

(EUJS), a Europen Forum of Muslirn Women (EF

Tdmogat6: Media Dlversity Institute (London)
,(s sis (Gorogor

lV. Nem mrikiidds non- rofit s

1" Ddlkelet- 6s Kdz6p-eur6pai lVl6dia tldl6zata {SEE PM)

A Ftiggetlen M6diakozpont 2000 6ta tagja a L orszdgban 1 mediafejleszt

mfihelyfoglalkoz6son vettek rdszt" Ez ut6bbi c6l a pdnzUgyi 6s-fejles

2. Egyfittmfikiid6s az IFEX-szel
r6szt a sz6 sszabadsiigga I

k6t6vente sorra kerti16 kozgyfildtsdt 6s konf ncidjdt, na F n M6diakozpontot az

igazgat6 kdpviselte"

3. Eur6pai szerz6ijogfi reform - mffhelyfoglal 2017. ok r6-7"
Az Eurr6pai Uni6 a szerz6i jogokkal ka tos jogsza lyok reforrnj kr6sziti elci, s ehhez

kapcsol6dva a Fiiggetlen M6cl[akozpont tnereivel EDRi, Com ia 6s Wikimedia

egyi.ittmflkodve, "School of Rack(ing) EU ioht" cimme okt6ber 5-7 workshopot tartott a

srendj616l.

m6djd
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r 6s a Goethe]lnt6zet 2017.
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rt-e a t6nye(en alapu16 t

, hamis hireljkel operii16 
1

figyelmet a p{titikai manipu
rrek? Mik6nt cildhat6 a piirb
re a k6rd6sekie kerestdk a vr

rl-Pascal Zorn ln6met filoz(i1
,pulizmust vizCgdlva a k6zbe
ilsdgir;s az efika, az aktivi
rolitikai klima I vdltozdsiinak:

iban Budapesten is t6bbn

a maniouli{ci

idejdn" cimmel a Friggetlen M6diak0zpont, a

29-6n rendezte meg a 201,2 6ta immdr

in6s6gi 0js;lgfriis az internetes algoritmusokat
itikai ds gazdasdgi manipuliicidkkal s;zemben?

ci6s technikdkra a szakma etikai el6iriisait kcivet6
rsz6d-k6ptelensdg a politikusok, a vdlaszt6k ds az
laszt a konfenencia el6ad6i 6s r6sztvev6i.

tartott elSaddst, aki munkiiiban a vildgszerte
n alkalrnazhat6 strat6gi;ikra tett javaslatot.

mus 6s a gazdasiigi 6rdekek er6ter6ben" cfmfi
6nelmi, tdrsadalmi, kulturiilis hdtterrSt firtat6

re a diszkurziv technikdk elemz6s6re szoritkozott,
pozici6vesztdsdben jelent6s szerepe volt annak,
lyett az eladhatdsdguk lett a f6 szempont.

a Koz6p-eur6pai Egyetem (CEU) vend6gtandra( el6adiisiiban ldtvdnyos grafikdk segfts69dvel
rhuzamosan a Facebook 6s a Google sziirnyaldsdt

pdrtokon trili int6zmdnyi kerete volt, a

informiicidkat, val6sdgos t6m:ikat gyrijteni 6s
tt t6nyek sziima folyamatosan csokken a

a laSZtaSOk-tt isasiras-karnne nrr-ir.la i

vonatkoz<i p6nziigyi 6s szakmai besziimol6t,
ezen kivril janudr 2}-6tn, jrjnius 2g-6n 6s

rt a hagyomiiinyos 0jsdgiriis
e, oknyomoz6lkreativitdsa hr

l

zer-dijas ameiikai 0jsdgirir,
irds 0j kontfxtusban" citf

;6 m6lyrepUl6iset, 6s ezzel ;:

iemelte: a nh6didnak kor
rkent igyekezjtek megbizhr
z a szerep a ] m0lt6, az el

p6diu rn beszdlget6s
elcisegitse a piirbes

Ezutiin kdrd6sek ha gzottak el z el6ado a besz6lget6st Horvdt Jdnos, a Fijggetlen
Mediakdzpont Kura inak eln moderiilta.

Tdth Csaba polit , a Republiko lntdzet st igazgat6ja tartott vitaindft6t a magyarorszdgi
m6diahelyzet16l, m Weyer

tkezett, A
es harcol

l6zs, a ztSk Fdrumiinak eln6ke vezet6s6vel
az volt, nr eszkcjzei vannak a hirmddiiinak abban, hogy

Daniel-Pascal Zornf K na Sinadi macedir
ellen a k6z drdekdben, Ebben a besz6lget6sben
tijsiigfr6, Dull Szabolcs, az Index.hu munkatdrsa
6vek esemdnryeinek 6s a m6dia napi gyakorlati

prob16miiinak llen6rz6se o n fontossii viilt, hogy annak a gyorsasdggal
szemben el6nyt kel 6lveznie. E t6rtettek a k abban, hogy a mediaoktatiis rij formditkell bevezetni, merlt kdzons6gne el kell ma iizni, mi a hfrmddia. Ebben pedig az djsiigirdkra
komoly szerep h;irql. h

6s T6th Csaba vet

A Kuratdrium 20:L7l
valamint a 2017-r4

Elha ngzott,
a forrdsok

hogy az

us 30-5n elfo dta a 2016.
natkozd terve et, A Kurat6

november 30-dn ta14 ril6st, ame az aktudlis jektekkel, piilydzati tervekkel 6s az alapitvdny
helyzet6vel cisszefiigg6 6rddsekkel alkozott.

Horviit Jdnos, a Kurp um elnoke
osszegdt az Alapitvdny adomii

tmfiv66rt 201 -ben megkapta a pulitzer-eml6kdiiat, amelynek



Az IFEX az elmdlt 6vekben kierrnelt cdlk6nt
kerett'lben 2017-ben a Fiiggetlen M6diakoz
kapott szak6rt6i konzultdci6s lehet6s6get.

Tev6kenysdg6hez az Alapitv;iny 2AI7-ben az

adom6nyt:
r Eur6pai Bizottsdg / Peace Institute-Lj
o Google Digital News Initiative - Innova
o Holland Kirdlysdg Magyarorszdgi Na

o IFEX

r IndependentJournalism [:r:undation,
r Media Diversity Institute (London)
. Nyilt Tdrsadalom lnt6zet Alapftvdny E

A Ftiggetlen Mediakozpont munkatdrsai
vettek r6szt az elmdrlt 6vben, kozt[ik az

Mechelen, 2017. mdjus 18-20.), a Google
szeptember 11.) 6s az Eurdpai Fi.iggetlen
(Budapest, 2017. okt6ber 12-13.),, amelyet a

a Toront6i Egyetem didkcsoportjiit is
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