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Beszámoló a 2012. évi tevékenységről
A Független Újságírók Alaptványa (Független Médiaközpont) 2012. évi tevékenységét az alapítvány
küldetésével összhangban végezte, célja az etikus és minőségi újságírás támogatása volt. Munkáját a
Független Médiaközpont az alábbi területekre összpontosította:
I. szakmai programok újságíróknak
II. kisebbségek a médiában
III. nemzetközi együttműködés non-profit médiafejlesztési szervezetekkel
IV. a média-önszabályozás előmozdítása Magyarországon
V. kerekasztal-beszélgetések, rendezvények
VI. szervezeti események
I.

Szakmai programok újságíróknak

A/ Oknyomozó újságírás
“Változások a közérdekű adatigénylésben- tudnivalók újságírók számára” címmel a Gőbölyös József
Soma Alapítvány tartott műhelyfoglalkozást a Független Médiaközpontban azokról a törvényi
változásokról, amelyek a közérdekű adatokhoz való hozzáférésben következtek be Magyarországon
2012-ben. A bevezetőt és a konzultációt Hüttl Tivadar, a TASZ adatvédelmi és információ-szabadság
programvezetője tartotta. A 2012. január 26-i rendezvényen az újságírók megismerkedtek a
közérdekű adatigénylést segítő magyar nyelvű Legal Leaks útmutató frissített változatával.
A Soma Alapítvány, a TASZ és a Független Médiaközpont 2011 óta működik együtt a Legal Leaks
(Legális kiszivárogtatás) projektben. A program célja, hogy megismertesse az újságírókat azzal az
eszköztárral, amely segíti a hozzáférést a közérdekű információkhoz, mindenekelőtt azokhoz,
amelyek közpénzek felhasználásával kapcsolatosak. Nemzetközi partnereink a madridi központú
Access Info Europe és a berlini Network for Reporting on Eastern Europe (n-ost). Az esemény linkje:
http://www.cij.hu/hu/valtozasok-a-kozerdeku-adatigenylesben-tudnivalok-ujsagirok-szamara
"Trendek az amerikai oknyomozó újságírásban" címmel az oknyomozó újságírás új irányairól,
módszereiről és változó üzleti modelljéről tartott előadást és képzést David Kaplan amerikai újságíró
a Független Médiaközpontban 2012. április 19-én és 20-án. David Kaplan a szervezett bűnözést és
korrupciós ügyeket feltáró Organized Crime and Corruption Reporting Project oknyomozó
portáljának a szerkesztője, a Global Investigative Journalism Network igazgatója. A neves amerikai
újságíró a Gőbölyös József Soma Alapítvány meghívására járt Magyarországon.
A David Kaplan előadását követő beszélgetést Mong Attila, Soma-díjas újságíró vezette. A kerekasztal
résztvevői: Lőke András, a Soma Alapítvány kuratóriumának elnöke, Bodoky Tamás Soma-díjas
újságíró, az atlatszo.hu szerkesztője, Vorák Anita Soma-díjas újságíró, az origo.hu munkatársa.
Az esemény linkje http://www.cij.hu/hu/trendek_az_amerikai_oknyomozo_ujsagirasban#more-2274
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Újabb műhelyfoglalkozás volt 2012. december 6-án a Független Médiaközpontban „Tényfeltárás a
független online helyi sajtóban” címmel. A beszélgetést Lőke András, az ittlakunk.hu alapítója
vezette. Az előadók és a témák: Fáber Dávid, a nagykovacsi.net szerkesztője – Közösségi tényfeltárás.
Menő, de kit érdekel?; Kárpáti József, a CivilMedia jogásza és ügyvezetője – Adatigénylés az
önkormányzatoktól; Nyulasi Zsolt, főszerkesztő, dunaujvaros.com – Függetlenség és tényfeltárás,
dunaújvárosi tapasztalatok; az atlatszo.hu szerkesztője - a kimittud.org bemutatása.
Vajda Éva újságíró rendszeres konzultációkon végzett mentori és szerkesztői munkát a
www.sosinet.hu roma hírportál munkatársai számára.
A/ Gazdasági újságírás
A Független Médiaközpont „Új korszak Európában” címmel 2012-ben folytatta a gazdasági
szakíróknak szervezett háttérbeszélgetés-sorozatot, amely 2011. november 23-tól 2012. március 6-ig
tartott. A MasterCard által szponzorált rendezvény célja az volt, hogy felvázolja, merre tart az Európai
Unió a 2008-ban kitört pénzügyi és gazdasági válság után. A gazdasággal, pénzügyekkel behatóan
foglalkozó újságírók elismert pénzügyi szakemberekkel találkoztak, akik előadást tartottak és kötetlen
formában válaszoltak az újságírók munkájuk során megfogalmazódó kérdéseire. A foglalkozásokon
először 30-60 perces előadás hangzott el, majd ezt háttérbeszélgetés, konzultáció követte. A
jelenlévő újságírók és szerkesztők közül többen részt vettek a Független Médiaközpont előző
években megtartott, hasonló programjain is. A foglalkozásokat Mong Attila újságíró (origo.hu)
irányította.
A 2012-ben megtartott foglalkozások előadói és témái:
február 9. – Jaksity György elnök (Concorde Zrt.): A magyar gazdaság rendszerszintű gondjai elöregedő társadalom, oktatás, képzés problémái, alacsony adófizetési hajlandóság és mindennek
hatása a szélesebb értelemben vett egyensúlyi helyzetre a fizetési mérlegtől az államháztartásig. Az
Európai Unió és a felzárkózó kelet-európai gazdaságok.
március 6. – Szalay-Berzeviczy Attila, a Budapesti Értéktőzsde volt elnöke
Témák: Államcsődök a világban: egy esetleges „menedzselt” államcsőd tapasztalatai különböző
országokban Latin-Amerikától Ázsiáig, az Európai Unió Görögország számára készített csomagjának
hatásai és az adósságválság rövid és hosszú távú megoldásának esélyei. Magyarország és az IMF
kapcsolata.
A programról készült fotók itt láthatók.
II. Kisebbségek a médiában
A/ Multimédiás anyagok roma közösségekről – www.sosinet.hu
A Független Médiaközpont 2012-ben folytatta a „Roma hangok erősítése a társadalomban” című
projektet. Ennek fő eleme a www.sosinet.hu, amely ma Magyarországon az egyetlen olyan online
portál, amely rendszeresen közöl eredeti, multimédiás tartalmakat a roma közösség életéről. A
Sosinet.hu a roma kisebbségi és közösségi média meghatározó szereplőjévé vált. 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. 2012-ben
a Sosinet.hu munkatársai számos tényfeltáró riportot is készítettek. A www.sosinet.hu szerkesztőség
50 perces, kéthetente megjelenő rádiós magazinműsorát 2011 óta a Civil Rádió sugározza.
A Nyílt Társadalom Intézet Média Programjának támogatásával a Független Médiaközpont még 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
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enyhítse a roma és többségi társadalom közötti feszültségeket Magyarországon. A Független
Médiaközpont éveken át együttműködött a kassai Roma Sajtóközponttal és a bukaresti Független
Médiaközponttal.
A www.sosinet.hu anyagait 2012-ben több rendezvényen, konferencián, kerekasztal-beszélgetésen
és filmvetítésen is bemutatták a Független Médiaközpont és a szerkesztőség munkatársai.
B/ Fiatal roma újságírók – program
Tíz roma újságíró vett részt 2012 márciusától augusztus végéig abban a programban, amelynek során
az Európai Unióról és a társadalmi integrációról bővítették ismereteiket. Emellett országos
szerkesztőségekben dolgoztak, és csaknem kétszáz cikket, rádiós és televíziós anyagot készítettek.
Az Európai Bizottság, a Külügyminisztérium és az Európai Parlament kezdeményezésére indított, az
Európai Unió által finanszírozott projekt célja az volt, hogy támogassa egy európai uniós ügyekben
tájékozott, a társadalmi felzárkózást ismerő és hitelesen közvetítő roma újságírói közösség
megerősödését, és elősegítse e témák hangsúlyosabb megjelenését a hírmédiában. A projekt
megvalósítója a Független Médiaközpont volt.
A program résztvevőinek a Független Médiaközpont több mint 100 órás, elméleti és gyakorlati
elemeket ötvöző felkészítést tartott 2012. március-augusztusban. A témák átfogták az Európai
Unióval kapcsolatos és újságírói szempontból fontos ismereteket; az uniós és az ehhez illeszkedő
magyarországi roma stratégiát, a társadalmi integráció kiemelt területeit. Külön előadássorozat
foglalkozott a roma kultúrával, történettel és a releváns kutatásokkal, a roma újságírók szerepével. A
résztvevők számos találkozón és kerekasztal-beszélgetésen vettek részt a politika, a közélet, az
egyházak és a kultúra neves képviselőivel. Találkoztak mások mellett Martonyi János
külügyminiszterrel és Andor Lászlóval, az Európai Unió foglalkoztatásért, szociális ügyekért és
társadalmi összetartozásért felelős biztosával. A program keretében a résztvevők megismerhették a
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiát és az Emberi Erőforrások Minisztériuma Társadalmi
Felzárkózásért Felelős Államtitkárságán folyó szakmai munkát is.
A program résztvevői heti legalább 16 órában szerkesztőségekben dolgoztak – híreket, tudósításokat,
interjúkat és riportokat készítettek mentorok irányításával. Az újságírók a Duna Televízió, a
Gazdasági Rádió, a Heti Válasz Online, a hír24, a HVG, a Magyar Katolikus Rádió, a Magyar Televízió, a
Magyar Távirati Iroda, a Mandiner a Népszabadság, a Népszava Online és az Origo
szerkesztőségeiben gyarapították tapasztalataikat. A gyakorlati munka során március óta csaknem
kétszáz írott hírt, tudósítást, riportot, valamint rádiós és televíziós anyagot készítettek, melyeket a
szerkesztőségek publikáltak. A cikkekből a www.sosinet.hu közölt válogatást.
A programban résztvevő újságírók névsora: Ayhan Gökhan, Balázs Viktória, Balogh Mária, Csontos
Ferenc, Kuti Vilmos, Mundér Gusztáv, Orsós Róbert, Papinot Ferenc, Rácz Tibor és Varga Attila.
2012 őszén az Európai Parlament budapesti Tájékoztatási Irodája – együttműködésben az Európai
Bizottság Magyarországi Képviseletével – brüsszeli tanulmányutat szervezett a program
résztvevőinek.
C/ Video dokumentumfilm-készítés – nemzetközi projekt (2011. december -2012. június)
További video-dokumentumfilmek készültek 2012-ben roma témákról annak a nemzetközi
projektnek a keretében, amelyben Bulgária, Csehország, Magyarország, Románia és Szlovákia
újságírói teamjei dolgoznak együtt. A filmkészítést Dean Cox amerikai video dokumentumilmes
újságíró irányította, aki 2011-ben ötnapos műhelyfoglalkozást tartott a Független Médiaközpontban
3-3 roma és nem roma újságíró számára. A kétfős csoportok a roma közösséget társadalmi kérdésre
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fókuszáló témákról forgattak. Az elkészült filmek magyarul és angol felirattal a
www.romatranstions.org és a www.sosinet.hu oldalán jelentek meg:
My home, Roma culture; Alone at Christmas: This is Hell; C-street, listen to us!; I could totally identify
Mari’s role; Video: Rights like everyone else; Perceptions of Roma Rap in Hungary
D/ Romák – itthon Európában
A 2012 novemberében indult a “Romák – itthon Európában” projekt, amelynek célja, hogy
láthatóbbá tegye az európai roma közösségek problémáit és hozzájáruljon a diszkrimináció
felszámolását és a társadalmi befogadást segítő körülmények kialakításához. 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.
Az újabb projektben hét médiafejlesztési, oktatási és roma jogi szervezet vesz részt ugyanezekből az
országokból és az Egyesült Államokból. A következő két évben a 20 magyar, román, szlovák, bolgár,
cseh – roma és nem roma – újságíró, valamint amerikai újságírók újabb, közös dokumentumfilmeket
készítenek, amelyeket a hagyományos és az online média széles körben publikálja. A filmek angol,
bolgár, cseh, magyar, roma, román és szlovák nyelven és feliratokkal készülnek. A projektet, amelyet
az Európa Unió Alapjogi Ügynöksége finanszíroz, 2014. október végéig valósítja meg a prágai
Transitions (TOL) online kiadó és médiafejlesztési szervezet, szoros együttműködésben 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.
III. Nemzetközi együttműködés
A) A Csatlakozásra várva (Next in Line) címmel 2012-ben megvalósított újságírói projekt a médián
keresztül kívánta közelebbről bemutatni az európai uniós tagjelölt, valamint a jelölésre esélyes
országokat a közép-európai és más tagállamok közönségének. Az Európai Unió társ-finanszírozásával
megvalósuló projekt célja az volt, hogy rávilágítson az Európai Unió a Nyugat-Balkán, Törökország és
Izland felé történő bővítésében rejlő lehetőségekre és kihívásokra. Ennek érdekében több jelentős
közép-európai lap munkatársai a jelölt, valamint a jelölésre váró országokban riportutakat tettek és
azok alapján átfogó cikkeket közöltek.
A tudósítók a fogadó országok egy-egy újságírójával dolgoztak együtt, cikkeiket saját lapjaikban,
valamint angolul a Transitions weboldalán közölték. A Magyarországon a HVG és a Pannon Lapok
Társaságának négy lapja – a Zalai Hírlap, a Vas Népe, a Napló és a Fejér Megyei Hírlap – valamint a
Független Médiaközpont weboldala közölte a cikkeket.
A riportutak után a partnerszervezetek tanulmányútra hívták azokat az újságírókat, akik hazájukban
közreműködtek a cikkek előkészítésében és létrehozásában. A magyarországi tanulmányút részeként
a Független Médiaközpont kerekasztal-beszélgetést rendezett 2012. november 22-én az EU
bővítésének témájáról. Megnyitót mondott Dr. Szűcs Tamás, az Európai Bizottság Magyarországi
Képviseletének vezetője, vitaindítót tartott Zalai Csaba, a Külügyminisztérium EU Bel- és Igazságügyi
és Bővítési főosztályának vezetője és Gálik Zoltán Ph.D., a Magyar Külügyi Intézet tudományos
főmunkatársa, a Budapesti Corvinus Egyetem docense. Ezt követően élénk beszélgetés és vita alakult
ki, melyben Danka Savic, a boszniai-hercegovinai Slobodna Bosna munkatársa; Deniz Ergürel török
újságíró, a Médiaszövetség főtitkára; Horváth A. Attila, a Zalai Hírlap és Németh András, a HVG
munkatársa, valamint újságírók, civil szervezetek képviselői vettek részt. Az eseményről rövid videó
film készült.
A projektet a prágai székhelyű Transitions irányította, együttműködve több közép-európai lappal:
Gazeta Wyborcza (Lengyelország), a Respekt (Cseh Köztársaság), a Tyzden (Szlovákia), valamint a
Független Médiaközponttal (CIJ).
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A projekt az Európai Unió és az Erste Alapítvány társ-finanszírozásával valósult meg.
B/ A digitális média feltérképezése: Magyarország
A Független Médiaközpont 2012-ben csatlakozott a Nyílt Társadalom Intézete Média Programja által
kezdeményezett, körülbelül 60 országot átfogó médiakutatási projekthez. A „Digitális média
feltérképezése” (Mapping Digital Media) című projektben a magyarországi jelentést Tóth Borbála
politológus készítette, és az eredeti, angol nyelvű jelentés bemutatója 2012 februárjában a budapesti
Goethe Intézetben volt.
A digitális média feltérképezése című projekt azokat a lehetőségeket és kockázatokat elemzi,
amelyek a digitális média térhódítását jellemzik világszerte. Elsősorban arra keresi a választ, miként
hat a hagyományos média átalakulása a politikai, gazdasági és társadalmi eseményekről beszámoló
hírmédiára, amely alapvető fontossággal bír a demokratikus társadalmakban. A 2010-ben elindított
nemzetközi projektben résztvevő kutatók minden országban azonos módszertan alapján dolgoznak,
így az eredmények és következtetések összevethetővé válnak. A digitális média feltérképezése
projekt épp ezeket a mélyreható folyamatokat elemzi, és igyekszik nemzetközi szinten összekötni
kutatókat, döntéshozókat, tudósokat, szabályalkotókat és civileket.
A kutatás az alábbi változásokra összpontosít: a digitális átállás folyamata, a hírforrásként működő új
médiaplatformok létrejötte, a hagyományos műsorszolgáltatás és a telekommunikáció
konvergenciája. A projekt részeként a digitális média kulcsterületeiről szakértők külön tanulmányokat
is írnak.
A Független Médiaközpont koordinálja a projekt magyarországi tevékenységét. 2012 őszén a
Médiakutató teljes terjedelmében közölte a magyar jelentést, majd pedig kutatók, újságírók és
médiaszakértők bevonásával tanulmányok készültek több kulcsfontosságú témában és ezek egy
részét a Médiakutató 2012. téli száma publikálta: „...a magyarországi szabályozáshoz hasonló máshol nem
született a régióban”; Both Vilmos – Ludányi Arnold: Három kérdés a digitális átállásról; Rozgonyi Krisztina: A
digitális átállás folyamata és helyzete Magyarországon – régiós kitekintésben; Vincze Ildikó: A médiatörvények
módosításai

Emellett szakértők és partnerszervezetek - a Független Médiaközpont szervezésében konferenciákon, kerekasztal-beszélgetéseken vitatták meg a jelentéshez kapcsolódó aktuális
témákat.
A CivilMédia, a Független Médiaközpont és a Mérték Médiaelemző Műhely közös rendezvényén
(2012. szeptember 20.) “Digitális átvágás” címmel mutatta be Tóth Borbála A digitális média
feltérképezése című tanulmány magyar nyelvű változatát. A Független Médiaközpont igazgatója
beszélt a projekt nemzetközi vonatkozásairól a Sajtószabadság Café rendezvényén, majd a digitális
átállás helyzetéről folytatott beszélgetés következett Rozgonyi Krisztina jogász, a Nemzeti Hírközlési
Hatóság volt elnöke, Polyák Gábor, jogász a Mérték Médiaelemző Műhely vezetője és Urbán Ágnes,
közgazdász részvételével. Az eseményről készült rövid videó az alábbi linken tekinthető meg:
http://www.cij.hu/hu/digitalis-atvagas-a-digitalis-atallas-helyzete.
További előadások hangzottak el a digitális média számos aspektusáról, többek között e nemzetközi
projekt regionális következtetéseiről - Magda Walter előadása az Internet Hungary-n (2012. október
16.), az oknyomozó újságírásban alkalmazott digitális eszközeiről, az infokommunikációs trendekről
és a várható európai szabályalkotási kezdeményezésekről. Ezt követően, 2012. október 25-én a Pécsi
Egyetemen Orbán Sándor és Móricz Ilona tartott workshopot a projektről.
A nemzetközi projekttel kapcsolatos információk, publikációk olvashatók a www.mediapolicy.org és a
www.mappingdigitalmedia.org honlapokon, valamint a facebook.com/mediapolicy oldalon. A
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Magyarországról szóló tanulmány magyarul és angolul szintén letölthető a Független Médiaközpont
honlapján.
C/ Migráció a központ felé
A Független Médiaközpont partnerként vesz részt a „Migráció a központ felé” című nemzetközi
projektben, amely öt országban – Csehországban, Lengyelországban, Magyarországon, Szlovákiában
és Szlovéniában – valósul meg 2012-2014-ben. Ez idő alatt három témáról – munkavállalási és
tartózkodási engedélyek, családegyesítés, tanulás-oktatás – készülnek cikkek, hang- és videóriportok,
emellett a partnerek mindhárom témáról saját országaikban kerekasztal-beszélgetéseket is
rendeznek. A nemzetközi projekt team 2012 novemberében Prágában előkészítő megbeszélést
tartott. Támogató: EACEA – Európa a polgárokért program és a Nemzetközi Visegrádi Alap.
D/ Délkelet-európai médiakilátó
A ljubljanai Mirovni Institute (Béke Intézet) vezetésével létrehozott konzorcium tagjaként a Független
Médiaközpont 2012 decemberében két éves projektet kezdett "Délkelet-európai médiakilátó"
címmel. A projekt tevékenységei: médiakutatás, önálló weboldal létrehozása, a médiára vonatkozó
oknyomozó újságírói cikkek támogatása, helyi és regionális médiakampányok. A projektet az Európai
Unió Bővítési Igazgatósága támogatja.
E/ Együttműködés délkelet-európai médiaszervezetekkel
A Független Médiaközpont tagja a 12 országban 18 szervezetet tömörítő Délkelet-európai
Médiaközpontok Hálózatának (SEENPM). Projektjei 2012-ben főleg a Nyugat-Balkán országaiban és a
média-önszabályozás témakörére összpontosultak. A Független Médiaközpont igazgatója részt vett
azon a bukaresti konferencián, amelyet a hálózat 2012. november 15-17-én tartott a média
szabadságának helyzetéről.
IV. A média-önszabályozás előmozdítása Magyarországon
A/ Újságírás és etikai normák - beszélgetés-sorozat
2012. február 29-én a Goethe Intézet, a Független Médiaközpont és a 2012 januárjában megalakult
Főszerkesztők Fóruma megtartotta „Újságírás és etikai normák” című sorozatának első rendezvényét.
Az első rész az újságírói szakma társadalmi presztízsével foglalkozott (Závecz Tibor - Ipsos, Molnár
Csaba – Nézőpont Intézet, Manfred Protze – Német Sajtótanács), majd vita következett az
elhangzottak alapján. Ezt követően A digitális média feltérképezése: Magyarország c. jelentést
mutatta be a szerző, Tóth Borbála, a nemzetközi kutatási projektet pedig Mark Thompson brit
médiakutató. Franziska AUgstein (Süddeutsche Zeitung) német szemszögből elemezte a jelentést.
Ezután Digitális migráció, digitális szakadék címmel következett panelbeszélgetés Mong Attila
(MÉRTÉK), Both Vilmos (Független Médiaközpont), Mark Thompson, Tóth Borbála és Tófalvy Tamás
(emasa.hu) részvételével. Az estét Közszereplők, magánügyek címmel kerekasztal-beszélgetés zárta.
Az eseményről készült rövid videó az alábbi linken elérhető: http://www.cij.hu/hu/ujsagiras-es-etikainormak-workshop-a-goethe-intezetben
Az újságíró-etika oktatása volt a rendezvénysorozat 2012. június 13-án tartott második

konferenciájának témája. Az előadók és a résztvevők megvitatták, milyen módon érdemes
közvetíteni a szakmai-morális értékeket az újságíró-képzéssel is foglalkozó felsőoktatási
műhelyekben; van-e létjogosultsága önálló tantárgyként illetve hogy milyen jelentősége van szakmaietikai szempontból annak, hogy az ilyen képzőhelyek nem újságírókat, hanem kommunikációs
szakembereket képeznek és tanmenetükben így keverednek a PR, a médiakutatás és az újságírás
értékei. Az eseményről szóló beszámoló az alábbi linken elérhető: http://www.cij.hu/hu/az-ujsagiroietika-oktatasa-es-a-tantervek

6

A Független Sajtótanácsok Európai Szövetségének (AIPCE) 2012. október 18-19-én Antwerpenben
megrendezett éves konferenciáján részt vett a Független Médiaközpont igazgatója.
V. Kerekasztal-beszélgetések, rendezvények

A Független Médiaközpont gyakran szervez szakmai beszélgetéseket és egyúttal otthont ad más
szervezetek rendezvényeinek is:







Európai Választási Szakértők Egyesülete (ACEEEO): 2012. január 12., január 26., február 2.,
március 22-29., június 7-8., október 28.
Ittlakunk. hu – megbeszélések - 2012.január 13., január 31., január 6., február 20., február
24., március 12., március 19., március 26., április 16., május 7., május 29., június 4., június
18., június 25., július 2., október 15..
Főszerkesztők Fóruma - elnökségi ülések, megbeszélések - 2012. január 18., február 16.,
március 26., március 29., május 10., június 7., október 11., november 8.
MONA Alapítvány - 2012. január 26.
Civilmédia - 2012. február 7.
MÉRTÉK Médiaelemző Műhely - 2012.február 9., március 22., március 23., június 7.,
szeptember 20.

A Független Médiaközpont a következő rendezvényeken, konferenciákon is képviseltette magát:
 Soma Alapítvány díjátadója - 2012. január 11.
 CEU-konferencia a migráció médiaképéről - 2012. február 16
 Roma Médiakép - 2012. március 27.
 Tényirodalom (Lengyel Intézet) - 2012. március 27.
 Média Hungária 2012. konferencia Siófokon - 2012. május 9.
 Bevándorlók tapasztalatai az integrációról Budapesten és más európai nagyvárosokban c.
konferencia – 2012. május 22.
 Global Editors Network, Párizs - 2012. május 30 - június 2.
 MOPED- konferencia - 2012. október 5.
 Gyermekjogi konferencia - 2012. november 22.
 Fővárosi Migrációs kerekasztal - 2012. december 5.
 Kommentek a magyar interneten (Magyar Telekom Székház) - 2012. december 11.
 Migránsok és az egészség - kerekasztal-beszélgetés - 2012. december 13.
VI. Szervezeti események
Az elmúlt évben Független Médiaközpont mint közhasznú alapítvány vezető testületeiben változás
nem történt.
A kuratórium - 2012. február 2-án, április 18-án, május 22-én tartott ülést. Utóbbin elfogadta a 2011re vonatkozó pénzügyi és szakmai beszámolót, illetve áttekintette a folyamatban lévő programokat
és a következő évre vonatkozó szakmai és pénzügyi terveket.
A Délkelet-európai Médiaközpontok Hálózata (SEENPM) a Független Médiaközpont igazgatóját 3 évre
megválasztotta a kuratórium tagjának.
Új munkatársként Krajcsovicsné Pákozdy Ildikó 2012 februárjában belépett. Schmidt Andrea
munkaviszonya 2012 áprilisában megszűnt, az alapítás - 1995 - óta végzett munkáját elismerés illeti.
A Független Médiaközpont hathetes szakmai gyakorlatra fogadta az atlantai Georgia Institute of
Technology hallgatóját, Kami Finkelt.
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A Független Médiaközpont 2012. július 28-án új irodába költözött: 1052 Budapest, Régiposta u. 4.
1/10. A 2011. pénzügyi évre vonatkozó 1%-os adó felajánlásokból az alapítvány 25597 forintot
kapott, ezt az irodabérlethez kapcsolódó közös költségre fordította.
Budapest, 2013. május 22.

Móricz Ilona, a Kuratórium tagja
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