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Beszámoló a 2013. évi tevékenységről 
 
A Független Újságírók Alapítványa (Független Médiaközpont) 2013. évi tevékenységét az alapítvány 
küldetésével összhangban végezte, célja az etikus és minőségi újságírás támogatása volt. Munkáját a 
Független Médiaközpont az alábbi területekre összpontosította: 

I. kisebbségek a médiában  
II. digitális média 
III. nemzetközi együttműködés non-profit médiafejlesztési szervezetekkel 
IV. a média-önszabályozás előmozdítása Magyarországon 
V. kerekasztal-beszélgetések, rendezvények 
VI. szervezeti események 

 
I. Kisebbségek a médiában 

A/ Multimédiás anyagok a roma közösségről – www.sosinet.hu 
A Független Médiaközpont 2013-ban folytatta a „Roma hangok erősítése a társadalomban” című 
projektet.  Ennek fő eleme a www.sosinet.hu című online portál, amely rendszeresen közöl eredeti, 
multimédiás tartalmakat a roma közösség életéről. A Sosinet.hu ily módon a roma kisebbségi és 
közösségi média egyik fontos szereplője maradhatott. Anyagait roma újságírók készítik - a hírek, 
interjúk, riportok, portrék, blogok és jegyzetek a magyarországi roma közösség életéhez kapcsolódó 
témákat dolgoznak fel különböző műfajokban. Jellemző a videós és a hanganyag (rádiós magazin) 
készítése, amelyeket mindig kísérnek szöveges intrók és fotók. A www.sosinet.hu szerkesztőség 50 
perces, kéthetente megjelenő rádiós magazinműsorát 2013 első félévében a Civil Rádió sugározta. 
A 2013 tavaszán befejeződött 8 hónapos szakaszban (2012. szeptember-2013. április) összesen 328 
multimédiás anyagot (szöveges, fotós, hang- és videóanyagot) publikáltak a Sosinet.hu munkatársai, 
A projekt – a Nyílt Társadalom Intézet Média Programjának újabb támogatásnak köszönhetően – 
2013 novemberétől folytatódott, 2014. április 30-ig tart. 
 
A program háttere: a Nyílt Társadalom Intézet Média Programjának támogatásával a Független 
Médiaközpont 2009 őszén indította e projektet, hogy változtasson a romákról megjelenített 
sztereotip és előítéletes képen, nagyobb teret adjon a roma újságírók által készített multimédiás 
tartalomnak, ezáltal pedig enyhítse a roma és többségi társadalom közötti feszültségeket 
Magyarországon. A Független Médiaközpont éveken át együttműködött a kassai Roma 
Sajtóközponttal és a bukaresti Független Médiaközponttal, valamint a Rádió C-vel, a Roma 
Sajtóközponttal és a Romnettel.  

B/ Romák – itthon Európában 
A 2012 novemberében indult “Romák – itthon Európában” projekt célja, hogy láthatóbbá tegye az 
európai roma közösségek problémáit és hozzájáruljon a diszkrimináció felszámolását és a társadalmi 
befogadást segítő körülmények kialakításához. 2013-ban roma és nem roma újságírók, valamint 
amerikai újságírók készítettek újabb közös filmeket Bulgáriában, Csehországban, Magyarországon, 
Romániában és Szlovákiában. Minden egyes országban előbb egyhetes tréninget tartottak az 
amerikai újságírók, majd következett a forgatás közös előkészítése. Ezt követően két hét alatt, 

mailto:cij@cij.hu
http://www.cij.hu/
http://www.sosinet.hu/
http://www.sosinet.hu/
http://www.sosinet.hu/
http://www.cij.hu/hu/info/nemzetkozi-programok/romak-itthon-europaban
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egyidejűleg hat fős stábok készítették a 15-18 perces filmeket mind az öt országban. Végül Prágában 
találkoztak, ahol a vágás, szerkesztés munkálatait végezték, a közös weboldalt állították elő, amelyen  
az Álmunk (Our Dream) című film online is elérhető: http://romahomeland.org/ 

A filmek angol, bolgár, cseh, magyar, roma, román és szlovák nyelven és feliratokkal készültek. A 
2014 novemberéig tartó projekt vezetője a prágai Transitions (TOL) online kiadó és médiafejlesztési 
szervezet, amely szorosan együttműködik a budapesti és a bukaresti Független Médiaközponttal, a 
pozsonyi  MEMO 98-cal, a szófiai Médiafejlesztési Központtal, a prágai Romea roma portállal, 
valamint a Miami Egyetem Kommunikációs Karával. 

A projekt előzménye: a Színesen és elfogulatlanul programban (2010-2011) ötven, roma és nem roma 
újságíró készített videó dokumentumfilmeket Bulgáriában, Csehországban, Magyarországon, 
Romániában és Szlovákiában és ez a korábbi projekt 2011-ben elnyerte az Amerikai Hivatásos 
Újságírók Signa Delta Chi díját. 

A projektet az Európa Unió Alapjogi Ügynöksége, az Erste Alapítvány és az Open Society Program on 
Independent Journalism finanszírozza. 

C/ Migráció a központ felé   
A Független Médiaközpont partnerként vett részt a „Migráció a központ felé” című nemzetközi 
projektben, amely öt országban – Csehországban, Lengyelországban, Magyarországon, Szlovákiában 
és Szlovéniában – valósul meg 2012-2014-ben. A cél az volt, hogy három kulcstémában felhívja a 
figyelmet a migráció egyes országokban zajló új jelenségeire, a szabályozás nemzeti és európai uniós 
változásaira és közvetlenül tolmácsolja a migránsok véleményét, lehetőséget adjon nekik hangjuk 
hallatására. A projekt vezetője a Multicultural Center Prague.  

2013-ban a három témáról – munkavállalási és tartózkodási engedélyek, családegyesítés, tanulás-
oktatás – készültek cikkek, blogok és videóriportok angol nyelven. E művek szerzői magyar szakértők, 
illetve Magyarországon élő migránsok (bevándorlók, menekültek, diákok, külföldi munkavállalók). Az 
anyagok a projekt weboldalán elérhetők.  

Emellett a partnerek, köztük a Független Médiaközpont mindhárom témáról saját országaikban 
kerekasztal-beszélgetéseket is rendeztek. Magyarországon e rendezvények helyszíne az Európai 
Bizottság Magyarországi Képviselete volt. A rendezvényeken újságírók, migrációval foglalkozó 
szakemberek, kutatók és migránsok vettek részt:   

 Külföldiek munkavállalása és letelepedése - változó szabályok - 2013. március 13. - a 
beszélgetés programja 

 A családegyesítés rendszere és gyakorlata Magyarországon és Európában - 2013. június 6. - az 
eseményről szóló videó összefoglaló itt látható. 

 Külföldi diákok a magyar oktatásban - 2013. december 9. - az esemény programja 

A nemzetközi projekt támogatója: EACEA – Európa a polgárokért program és a Nemzetközi Visegrádi 
Alap. 

II. Digitális média 

Folytatódott 2013-ban a Független Médiaközpont A digitális média feltérképezése: Magyarország 
című, 2012-ben megkezdett projektje, amely kapcsolódott a Nyílt Társadalom Intézete Média 
Programja által kezdeményezett, körülbelül 60 országot átfogó médiakutatási projekthez. A digitális 
média feltérképezése című nagyszabású nemzetközi projekt azokat a lehetőségeket és kockázatokat 
elemezte, amik a digitális média térhódítását jellemzik világszerte. Elsősorban arra kereste a választ, 
miként hat a hagyományos média átalakulása a politikai, gazdasági és társadalmi eseményekről 

http://roma.glocalstories.org/
http://www.migrationonline.cz/en/hungary
http://www.migrationonline.cz/
http://www.cij.hu/hu/kulfoldiek-munkavallalasa-es-letelepedese-%E2%80%93-valtozo-szabalyok
http://www.migrationonline.cz/en/e-library/roundtable-discussion-the-system-and-practice-of-family-reunification-in-hungary-and-europe
http://www.cij.hu/hu/kulfoldi-diakok-a-magyar-oktatasban-kerekasztal-beszelgetes-december-9-en
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beszámoló hírmédiára, amely alapvető fontossággal bír a demokratikus társadalmakban. (A 2010-ben 
elindított nemzetközi projektben résztvevő kutatók minden országban azonos módszertan alapján 
dolgoztak, így az eredmények és következtetések összevethetővé váltak. A kutatás az alábbi 
változásokra összpontosított: a digitális átállás folyamata, a hírforrásként működő új 
médiaplatformok létrejötte, a hagyományos műsorszolgáltatás és a telekommunikáció 
konvergenciája. A magyarországi jelentést Tóth Borbála politológus készítette, és az eredeti, angol 
nyelvű jelentést 2012 februárjában a budapesti Goethe Intézetben tartott nemzetközi konferencián 
mutatta be. A  projekt 2012. évi eseményeiről és publikációiról az előző évi beszámoló közölt 
részleteket. A nemzetközi projekttel kapcsolatos információk, publikációk olvashatók a 
www.mediapolicy.org és a www.mappingdigitalmedia.org honlapokon. A Magyarországról szóló 
tanulmány magyarul és angolul szintén letölthető a Független Médiaközpont honlapján.) 
 
A projekt részeként 2013-ban a Független Médiaközpont partnereivel együtt (Főszerkesztők Fóruma, 
Goethe Intézet, Media Diversity Institute) további rendezvényeket tartott. Többet ezek közül 
tematikailag kapcsolódott a Független Médiaközpont által megvalósított más projektekhez (pl. 
média-önszabályozási/médiaszabályozási vitasorozat). 
 
Etnikai és vallási témák a hírekben címmel 2013. február 28-án nemzetközi kerekasztal-beszélgetést 
szervezett a Független Médiaközpont a budapesti Goethe Intézettel és a Főszerkesztők Fórumával 
közösen. A rendezvényen a több mint 50 médiaszakértő, aktivista, jogi képviselő és kutató azt vitatta 
meg, hogy az újságírók és szerkesztők milyen etikai dilemmákkal szembesülnek, amikor etnikai és 
vallási kisebbségeket mutatnak be. Az esemény kapcsolódott az Együttműködő civil társadalom & a 
média az etnikai és vallási diszkrimináció ellen az EU-ban elnevezésű projekthez is, amelyben a 
Független Médiaközpont a londoni Media Diversity Institute  (MDI) magyarországi partnereként vett 
részt. A kerekasztal-beszélgetésen számos nemzetközi médiaszakértő, ügyvéd és szabályozó tartott 
előadást és vett részt a vitában Magyarországról, Németországból és Ausztriából, ami lehetővé tette 
ezen országok újságírói gyakorlatának összehasonlítását. A Független Médiaközpont bemutatta az 
Ethical Journalism Initiative “Reporting ethnicity and religion” (Etnikai és vallási témák a hírekben) 
című tanulmányát és annak magyar nyelvű ajánlásait, melyet a projekt keretében fordíttatott le.     
  
A következő szintén a Goethe Intézettel és a Főszerkesztők Fórumával közösen szervezett 
rendezvény volt 2013. április 9-én. Az etikus újságírás fenntarthatósága a digitális korban címmel 
megtartott kerekasztal-beszélgetésen neves brit, német, osztrák és magyarországi szakértők vettek 
részt. Az esemény programja és  összefoglalója itt olvasható, és a videó pedig itt látható. Az angol 
nyelvű össszefoglaló: http://www.cij.hu/en/sustainable-journalism-in-the-digital-ag/ 
 
A Független Médiaközpont kezdeményezésére az Európai Bizottság nyilvános konzultációjában 
résztvevő civil szervezetek (Délkelet-európai Médiaközpontok Hálózata, Független Médiaközpont, 
Mérték Médiaelemző Műhely, Társaság a Szabadságjogokért, Magyarországi Európa Társaság), 
valamint médiaszabadsággal foglalkozó szakértők több találkozót tartottak, majd a megbeszéléseket 
követően  közös véleményt fogalmaztak meg a média pluralizmusával foglalkozó magas szintű 
szakmai bizottság (Freiberga-bizottság) ajánlásairól. A véleményt 2013. június 14-én elküldték az 
Európai Bizottsághoz.  
 
A projekt hozzájárult a hazai és a nemzetközi médiakonferenciákon való részvételhez is: 
2013. február 14-15-én a Független Médiaközpont igazgatója részt vett az EBESZ Internet 2013 
konferenciáján Bécsben, majd 2013. szeptemberében részt vett a Független Sajtótanácsok Európai 
Szövetségének (AIPCE) Tel-Avivban megrendezett éves konferenciáján. Ennek egyik következtetése 
az volt, hogy a következő ülésen alapjaiban kell áttekinteni a média-önszabályozás európai helyzetét 
és az egyes országokban bekövetkezett változásokat. A Média Hungary konferencián (2013. május) 
Tóth Borbála és Bajomi-Lázár Péter,  az Internet Hungary (2013. október 15-16.) konferencián pedig 
Tóth Borbála vett részt, és beszámolót írt a honlapra. A Pécsi Tudományegyetemen (2013. 

http://www.cij.hu/hu/alapitvany/magunkrol/eves-jelentesek/2012
http://www.cij.hu/hu/info/programok/www.mediapolicy.org
http://www.cij.hu/hu/info/programok/www.mappingdigitalmedia.org
http://www.soros.org/sites/default/files/mapping-digital-media-hungary-hungarian.pdf
http://www.soros.org/sites/default/files/OSF-Media-Report-Hungary-02-16-2012-final-WEB.pdf
http://www.cij.hu/hu/konferencia-etnikai-es-vallasi-temak-a-hirekben
http://ethicaljournalisminitiative.org/en/contents/eji-study-2012
http://www.cij.hu/hu/wp-content/uploads/2013/03/ajanlasok_Etnikai-%C3%A9s-vall%C3%A1si-t%C3%A9m%C3%A1k-a-h%C3%ADrekben.pdf
http://www.cij.hu/hu/etikus-ujsagiras-a-digitalis-korban
http://www.cij.hu/hu/etikus-ujsagiras-fenntarthatosaga-a-digitalis-korban-kerkeasztal-beszelgetes
http://www.cij.hu/hu/az-etikus-ujsagiras-fenntarthatosaga-valsag-idejen
http://www.cij.hu/hu/etikus-ujsagiras-a-digitalis-korban
http://www.cij.hu/en/opinion_of_hungarian_ngos_freiberga_report/
http://www.cij.hu/hu/a-big-data-az-internet-hungaryn
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november) tartott Mérték Média Fesztiválon Móricz Ilona vett részt panelbeszélgetésben a civil 
szervezetek működéséről és szerepéről. 
 
A digitális média feltérképezése: Magyarország című országjelentés szerzője, Tóth Borbála rövid 
összegzésben tért vissza a kutatás egyik fontos témájára, a A digitális átállásraamely Magyarországon 
2013-ban két szakaszban lezajlott. Előző évben szakértők készítettek ugyanerről tanulmányt a 
Médiakutató számára, majd a digitális átállás első szakaszának tapasztalatairól Tóth Borbála írt angol 
nyelvű összefoglalót,  és ennek egy rövidített változatát közölte a Délkelet-európai Médiakilátó 
projekt weboldala. 
 
A Független Médiaközpont megbízásából kvalitatív elemzést végzett Bajomi-Lázár Péter és Tóth 
Borbála néhány közszolgálati és kereskedelmi hírműsorról. E vizsgálat célja az volt, hogy felmérje és 
dokumentálja azokat a híreket és szövegeket, amelyek esetleg cenzúrára vagy manipulációra utalnak. 
A felmérés alapján írt cikküket az Élet és Irodalom 2013. október 13-iki száma közölte, Elhallgatások 
és csúsztatások címmel, angolul pedig a Független Médiaközpont honlapja jelentette meg.  
 

III. Nemzetközi együttműködés non-profit médiafejlesztési szervezetekkel 
A/ Délkelet-európai médiakilátó 

A ljubljanai Mirovni Institute (Béke Intézet) vezetésével létrehozott konzorcium tagjaként a Független 
Médiaközpont 2013-ban részt vett a "Délkelet-európai médiakilátó" című két éves projektben. A 
Délkelet-európai Médiakilátó civil szervezetek regionális együttműködése, amely a médiaszabadság, 
a pluralizmus és a médiareformok befolyásolását célozza a délkelet európai országokban. A 2013-14-
ben zajló együttműködés az alábbi országokra koncentrál: Albánia, Bosznia-Hercegovina, 
Horvátország, Macedónia és Szerbia. A projekt fő komponensei: médiakutatás, önálló weboldal 
létrehozása, a médiára vonatkozó oknyomozó újságírói cikkek támogatása, helyi és regionális 
médiakampányok.  

A projektben a Független Médiaközponton kívül résztvevő civil szervezetek: Peace Institute, Ljubljana 
(projekt vezető),  Albanian Media Institute, Tirana, Media Center Sarajevo,  Investigative Journalism 
Center, Zagreb,  Macedonian Institute for Media, Skopje és  Novi Sad School of Journalism. 

A Délkelet-európai médiakilátó angol nyelvű honlapja - http://mediaobservatory.net/ - részletesen 
beszámol a projekt különböző részeiről és előrehaladásáról. A média integritásának kulcskérdéseiről 
2013-ban mind az öt országban zajlott kutatás, ezek eredményeit 2014-ben online és könyv alakban 
is publikálják a projektpartnerek. A honlap ezekről gyorsjelentéseket közöl, de rendszeresen 
tájékoztat az egyes országokban zajló fontosabb fejleményekről, köztük a média tulajdonviszonyaival, 
a média szabályozásával és önszabályozásával kapcsolatos változásokról, az újságírói szabadság 
helyzetéről, a foglalkoztatási viszonyokról.  

A kutatással párhuzamosan a projektben 2013-ban oknyomozó cikkek is készültek a médiában 
tapasztalható korrupcióról, visszaélésekről, a törvénysértő gyakorlatokról. E cikkek támogatására 
nyilvános pályázat alapján témajavaslatokkal jelentkeztek újságírói teamek, pályaműveiket pedig 
nemzetközi szakmai zsűri bírálta el. A nemzetközi oknyomozó újságírói pályázatok lebonyolítása a 
Független Médiaközpont feladata volt. Az elkészült cikkek tematikája igen változatos, több közülük 
országhatárokon átívelő újságírói együttműködésre épült. A cikkek angol nyelvű fordítása a projekt 
honlapján elérhető: 

Big Advertisers Subvert Albanian Media Freedom 
http://www.balkaninsight.com/en/article/big-advertisers-subvert-albanian-media-freedom 
 

http://www.cij.hu/en/hungary-after-the-first-round-of-the-analogue-switchoff/
http://mediaobservatory.net/radar/flash-report-2-hungary
http://www.cij.hu/hu/elhallgatasok-es-csusztatasok
http://www.cij.hu/hu/elhallgatasok-es-csusztatasok
http://www.cij.hu/en/censorship-and-manipulation-within-hungarian-public-service-broadcasters%E2%80%99-news-bulletins/
http://mediaobservatory.net/news-and-events/six-winners-investigative-reporting
http://www.mirovni-institut.si/
http://institutemedia.org/
http://www.media.ba/
http://cin-ijc.com/en/
http://cin-ijc.com/en/
http://www.mim.org.mk/
http://www.novinarska-skola.org.rs/
http://www.balkaninsight.com/en/article/big-advertisers-subvert-albanian-media-freedom
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Albania’s Former Chief Enriched Media Ally 
http://www.balkaninsight.com/en/article/albania-s-former-chief-enriched-media-ally 
 
Lobby Firm Behind Campaign to Smear Albanian Socialist 
http://www.balkaninsight.com/en/article/lobby-firm-behind-campaign-to-smear-albanian-socialist 
 
Eronet: covering up everything 
http://mediaobservatory.net/radar/eronet-covering-everything 
 
MediaPedia.mk– online news media ownership 
http://mediaobservatory.net/news-and-events/mediapediamk%E2%80%93-online-news-media-
ownership 
 
Web portals in the off-shore claws of the Macedonian government-oriented tycoons 
http://mediaobservatory.net/radar/web-portals-shore-claws-macedonian-government-oriented-
tycoons 
 
TV Viewers Force Fed State Spin 
http://www.balkaninsight.com/en/article/tv-viewers-force-fed-state-spin 
http://mediaobservatory.net/news-and-events/award-journalist-story-supported-see-media-
observatory 

 
 A projektet az Európai Unió Bővítési Igazgatósága támogatja. 

B/ Együttműködés délkelet-európai médiaszervezetekkel 
2000 óta a Független Médiaközpont tagja a 12 országban 18 szervezetet tömörítő Délkelet-európai 
Médiaközpontok Hálózatának (SEENPM). Projektjei 2013-ben részben a média-önszabályozás 
délkelet-európai megerősítését célzó, az UNESCO támogatásával folytatódó több éves projektre, 
valamint a Délkelet-európai Médiakilátó című EU-s projektre összpontosultak. A hálózat tagjai részt 
vettek a gyűlöletbeszédről rendezett szarajevói konferencián (2013. október 14-15). Ekkori ülésükön 
elhatározták, hogy 2013-2014-ben felülvizsgálják a szervezet küldetését, stratégiáját, hogy 
hatékonyabbá tegye a tagok regionális együttműködését.  

C/ Együttműködés az IFEX-szel 
A SEENPM több tagszervezetével együtt, 2013 júniusában a Független Médiaközpont is képviseltette 
magát a szólásszabadsággal foglalkozó szervezeteket tömörítő IFEX közgyűlésén.  Ezen az eseményen 
a Független Médiaközpontot felvették a nemzetközi szervezet tagjainak sorába. 

IV. A média-önszabályozás erősítése Magyarországon 

A/Újragondolt nyilvánosság - vitasorozat egy jövőbeni médiaszabályozási keret kialakításáért 

A projekt célja az volt, hogy elősegítse egy hosszú távon erős legitimációval rendelkező, a a 
médiapluralizmus és a sajtószabadság európai mércéinek jobban megfelelő, és e jogokat szavatoló 
jövőbeni szabályozási kereteinek kialakítását. A Független Médiaközpont – a Mérték Médiaelemező 
Műhely és a Főszerkesztők Fórumának szakértőivel együtt - 2013 szeptemberétől vitaanyagokat 
készített. Fő témák: a médiafelügyelet feladatai, a médiapiaci szabályozás, a média-önszabályozás 
lehetséges magyarországi modelljei, a médiaoktatás, valamint a közszolgálati média.  
 
E témákról 2013. októberétől - a Mértékkel közösen - nyilvános vitákat rendezett, újságírók, 
médiacégek, szakmai és civil szervezetek, médiakutatók, jogászok részvételével; az elhangzott és 

http://www.balkaninsight.com/en/article/albania-s-former-chief-enriched-media-ally
http://www.balkaninsight.com/en/article/lobby-firm-behind-campaign-to-smear-albanian-socialist
http://mediaobservatory.net/radar/eronet-covering-everything
http://mediaobservatory.net/news-and-events/mediapediamk%E2%80%93-online-news-media-ownership
http://mediaobservatory.net/news-and-events/mediapediamk%E2%80%93-online-news-media-ownership
http://mediaobservatory.net/radar/web-portals-shore-claws-macedonian-government-oriented-tycoons
http://mediaobservatory.net/radar/web-portals-shore-claws-macedonian-government-oriented-tycoons
http://www.balkaninsight.com/en/article/tv-viewers-force-fed-state-spin
http://mediaobservatory.net/news-and-events/award-journalist-story-supported-see-media-observatory
http://mediaobservatory.net/news-and-events/award-journalist-story-supported-see-media-observatory
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online beküldött véleményeket figyelembe véve egységes szakpolitikai anyagot dolgozott ki. Az 
egységes médiakoncepciót konferencián mutatták be e szervezetek 2014. februárban.  
 
A nyilvános vitákra szóló meghívók mindig tartalmazták a vitaanyagokat, amelyek a Független 
Médiaközpont honlapjának a projekttel foglalkozó aloldalán megtalálhatóak. Az egyes események 
részleteiről és összefoglalóiról az aloldal hírek, az elkészült dokumentumokról pedig a vitaanyagok 
rovatban ad tájékoztatást. A viták célja a médiaszabályozással és az önszabályozással kapcsolatos 
kulcskérdéseinek ismertetése, terjesztése, az észrevételek begyűjtése, párbeszéd ösztönzése volt. A 
2013-ban tartott rendezvények: 

2013. október 3. – A „Változó médiahatósági modellek” - a projekt céljainak és az elkészült 
vitaanyagnak az ismertetése, a már beérkezett vélemények összegzése, csoportos foglalkozás 
keretében véleménybörze, helyszíni összefoglaló. A vita külföldi vendége Kjell Nyhuus, a Norvég 
Sajtótanács titkára volt, aki előadást tartott a norvégiai média-önszabályozásról. 

2013. december 12. Két tematikus részből állt a program: a/ „A médiapiac szabályozása” témáról a 
vitaanyag ismertetésén túl panelbeszélgetés zajlott meghívott szakértőkkel. b/ A második témához 
„A média-önszabályozás lehetséges modelljei Magyarországon”, „A médiaoktatás médiapolitikai 
szerepe” című vitaanyagok készültek, melyekről a közönséggel beszélgetés bontakozott ki. 
 
A projekt megvalósítását az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap, valamint az Ökotárs Alapítvány és 
partnerei finanszírozták. 

B/ Újságírás és etikai normák - beszélgetés-sorozat  

2013-ban folytatódott a Goethe Intézet, a Független Médiaközpont és a Főszerkesztők Fóruma közös, 
„Újságírás és etikai normák” című sorozata.  A tavalyi első két rendezvényről fentebb a jelentés 
beszámolt. A harmadik eseményre "Az újságírás jogi környezete" címmel 2013. november 27-én  14 
órától a Goethe Intézetben került sor. (Az előző rendezvényeken a digitális média trendjeiről, az 
újságírók társadalmi megítéléséről, a közszereplők magánügyeivel foglalkozó hírek etikai dilemmáiról, 
az újságírói etika főiskolai-egyetemi szintű oktatásáról, az etnikai és vallási témák kezeléséről, 
valamint az etikus újságírás fenntarthatóságáról volt szó.) Ezúttal a becsületsértés és rágalmazás 
bűncselekménye mint az újságírókkal szembeni fellépés egyik eszköze volt az első beszélgetés 
témája. Ezt követően az új Ptk. sajtóra vonatkozó aspektusairól, majd pedig a tényfeltárás 
bűnüldözési következményeinek hiányáról kibontakozott ki vita. A kerekasztal-beszélgetés programja 
itt olvasható. Az eseményt megelőzően a Független Médiaközpont más civil szervezetekkel együtt 
közleményt adott ki Spirk József ellen kezdeményezett konkrét ügyész eljárás kapcsán: 
http://www.cij.hu/hu/oncenzurara-kenyszeritenek-a-buntetoeljarasok 
 
A beszélgetés-sorozat 2014-ben is folytatódik a három szervezet megállapodása alapján. 
  
V. Kerekasztal-beszélgetések, rendezvények 
A Független Médiaközpont gyakran szervez szakmai beszélgetéseket és egyúttal otthont ad más 
szervezetek rendezvényeinek is: 

 Sajtótájékoztató az Európai Polgári Kezdeményezést a médiapluralizmus megerősítéséért 
kampány újraindításáról - 2013. február 28.   

 Európai Választási Szakértők Egyesülete (ACEEEO - 2013. május 8.. 

 Főszerkesztők Fóruma - elnökségi ülések, megbeszélések - 2013. január 30., február 12., 
március 20., április 5., május 9. (taggyűlés)., szeptember 12., október 17., november 20. 

 Minority Rights Group éves jelentésének sajtóbemutatója  - 2013. július 10. 
 
A Független Médiaközpont a következő rendezvényeken, konferenciákon is képviseltette magát: 

 A gender és média - EIGE-konferencia, Vilnius, 2013. január 15-17.  

http://www.cij.hu/hu/info/programok/mediaszabalyozasi-vita/hirek
http://www.cij.hu/hu/info/programok/mediaszabalyozasi-vita/vitaanyagok
http://www.cij.hu/hu/az-ujsagiras-jogi-kornyezete-nemzetkozi-kerekasztal-beszelgetes-a-goethe-intezetben
http://www.cij.hu/hu/oncenzurara-kenyszeritenek-a-buntetoeljarasok
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 Not in our town/ Jó gyakorlatokkal a toleranciáért - sajtóbeszélgetés Patrice O'Neillel, a 
projekt vezetőjével, 2013. április 15., Közép-Európai Egyetem 

 Műhelybeszélgetés - előadás az Alapvető Emberi Jogok Biztosának Hivatalában - 2013. április 
29. 

 Média Hungary konferencia  - Siófok, 2013. május 

 Szélsőséges pártok Svédországban – újságírói beszélgetés 2013. július 25.  

 Civil újságírói műhelyfoglalkozás - Eastbook projekt -  Varsó, 2013. augusztus 6. 

 ICCR konferencia (bevándorlók integrációja) - Budapest, 2013. szeptember 20. 

 Konferencia az Európai polgári kezdeményezésről (Magyarországi Európai Társaság) - 
Budapest, 2013. szeptember 27. 

 Fővárosi Migrációs Kerekasztal záró konferencia - Budapest, 2013. szeptember 30. 

 Internet Hungary - Siófok, 2013. október 15-16. 

 A Konrad Adenauer Alapítvány szimpoziuma a női vállalkozásokról - Budapest, 2013. október 
25.  

 Mérték Média Fesztivál, PTE - Pécs, 2013. november 7. 

 Nőkongresszus - Budapest, 2013. november 11. 

 MasterCard díjátadó - Budapest, 2013. november 14. 

 Lágy cenzúra – kutatások a Mérték konferenciája - Budapest, 2013. december 5. 

 A globális online aggregátorok hatása a magyarországi tartalomszolgáltatásra, MTE - 
Budapest, 2013. december 9. 

 Emberi jogok napja, Európai Ifjúsági Központ - Budapest, 2013. december 10. 

 Az európai médiaszabályozás aktuális kihívásai, az NMHH konferenciája - Budapest, 2013. 
december 17. 

 
VI. Szervezeti események 
Az elmúlt évben az alapítvány vezető testületeiben nem történt változás.  
 
A kuratórium 2013. május 22-én tartott ülést. Utóbbin elfogadta a 2012-re vonatkozó pénzügyi és 
szakmai beszámolót, illetve áttekintette a folyamatban lévő programokat és a következő évre 
vonatkozó szakmai és pénzügyi terveket.  
 
A Független Médiaközpont nyári gyakorlatra fogadta az atlantai Georgia Institute of Technology 
hallgatóját, Adrianna Cartert.  
 
A Független Médiaközpont a 2012. pénzügyi évre vonatkozó 1%-os adó felajánlásokból az alapítvány 
2013 októberében 31426 forintot kapott, ezt a genderetikus újságírásról szóló kiadványának nyomdai 
előkészítési munkálataira fordította.   
 
 
Budapest, 2014. május 26. 

Móricz Ilona  s.k. 
a Kuratórium tagja 


