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Beszámoló a 2011. évi tevékenységről
A Független Újságírók Alaptványa (Független Médiaközpont) 2011. évi tevékenységét az alapítvány
küldetésével összhangban végezte, célja az etikus és minőségi újságírás támogatása volt. Munkáját a
Független Médiaközpont az alábbi területekre összpontosította:
I. a tényfeltáró újságírás támogatása
II. újságíróképzés és szakmai programok újságíróknak
III. kisebbségek médiaábrázolása
IV. nemzetközi együttműködés non-profit média- és fejlesztési szervezetekkel
V. a média-önszabályozás előmozdítása Magyarországon
VI. szakmai kerekasztal-beszélgetések, rendezvények
VII. szervezeti események
I.

A tényfeltáró újságírás támogatása

A Független Médiaközpont – együttműködve a Gőbölyös József „Soma” Alapítvánnyal – 2011
decemberében fejezte a 2010 májusában megkezdett tényfeltáró újságírói programját, amelyet a
Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (CEE Trust) és az Open Society Institute
támogatott.
A program az előző projekt (2008-2009) eredményeire (pl. az oknyomozó újságírásról kiadott
tankönyvek, műhelyfoglalkozások, cikktámogatási programok) épült. Célja az volt, hogy pályázati
úton segítse oknyomozó újságírói riportok megjelenését; rendszeres mentori, illetve konzultációs
munkával, jogi segítségnyújtással támogassa az újságírókat; valamint nemzetközi hálózatokban és
konferenciákon való részvétellel, közös beszélgetésekkel ösztönözze a határokon átívelő újságírói
együttműködést.
Az elmúlt két évben összesen hat pályázati fordulót hirdetett meg a Független Médiaközpont és a
Soma Alapítvány cikkek támogatására. Ezekre a felhívásokra összesen 68 újságíró jelentkezett
érvényes és olyan, alapos kutatáson alapuló témajavaslatokkal, amelyek megjelenésére előzetes
szerkesztőségi szándéknyilatkozatokat mellékeltek. A zsűri összesen 23 témajavaslatot fogadott el,
ezekből 34 cikk született.
A tavalyi évi jelentés felsorolta a 2010-ben nyertes pályázatok eredményeként közölt cikkeket, alább
a 2011-ben megjelentek listája olvasható:
Ónody-Molnár Dóra: Magyar lányok minden sarkon
http://www.nol.hu/belfold/20110924-magyar_lanyok_minden_sarkon
A magyarok lányai http://nol.hu/velemeny/20110929-a_magyarok_lanyai
Bodoky Tamás: Az elszámoltatás vakfoltjai III.
http://es.hu/bodoky_tamas;az_elszamoltatas_vakfoltjai_iii;2011-07-08.html
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Tódor János: Hivatali útvesztők – Debrecen – Törvénysértő telekalakítási “hibák”?
http://nol.hu/lap/mo/20110624-hivatali_utvesztok

Tódor János: Vörösiszap: einstandolt adományok
http://nol.hu/belfold/20111130-einstandolt_adomanyok
Rácz Tibor: Ködbe burkolózik a Véderő és a Betyársereg
http://www.teol.hu/tolna/kozelet/kodbe-burkolozik-a-vedero-es-a-betyarsereg-410065
Jakab István: AIDS: élet a HIV-fertőzés után
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=494729
Becker András: Sok egy százalék sokra megy
http://magyarnarancs.hu/belpol/sok-egy-szazalek-sokra-megy-78332
Wirth Zuzsa: Megtanulták a magyaroktól Kanadában, kik azok a csicskák
http://www.origo.hu/nagyvilag/20111107-magyar-szereplok-kanada-legnagyobbemberkereskedelmi-ugyeben-riport-hamiltonbol.html
"Nem a Pokol Angyalai, de azért bűnszervezet" - készülődés a magyar csicskaperre
Kanadában
http://www.origo.hu/nagyvilag/20111108-magyar-szereplok-kanada-legnagyobbemberkereskedelmi-ugyeben-riport-hamiltonbol-masodik.html
"Azt akarják, hogy többet ide cigány ne jöjjön" - megszólal a kanadai börtön rabja
http://www.origo.hu/nagyvilag/20111109-magyar-szereplok-kanada-legnagyobbemberkereskedelmi-ugyeben-riport-hamiltonbol-harmadik.html
Bizarr
magyar
menekültek
játszanak
a
kanadaiak
türelmével
http://www.origo.hu/nagyvilag/20111118-hogyan-fogadja-kanada-a-magyar-romakat-riporttorontobol-elso-resz.html
"Mindenki
igyekszik,
hogy
az
otthona
legyen
Kanada"
http://www.origo.hu/nagyvilag/20111125-riport-torontobol-a-menedeket-kero-magyarromakrol-masodik-resz.html
Bajomi Bálint: A radon miatt aggódnak Pálkövén
http://www.greenfo.hu/hirek/2012/03/22/a-radon-miatt-aggodnak-palkoven
Bodoky
Tamás:
Belváros-Lipótváros:
Százmilliók
csókos
alvállalkozóknak
http://atlatszo.hu/2012/02/16/belvaros-lipotvaros-szazmilliok-csokos-alvallalkozoknak/
Büntetőjogi
következményekkel
fenyeget
Belváros-Lipótváros
http://atlatszo.hu/2012/02/17/buntetojogi-kovetkezmenyekkel-fenyeget-belvaroslipotvaros/
Belváros-Lipótváros:
Álcivilekre
is
százmilliókat
költöttek
http://atlatszo.hu/2012/02/22/belvaros-lipotvaros-alcivilekre-is-szazmilliokat-koltottek/
Belváros-Lipótváros
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http://atlatszo.hu/2012/03/08/belvaros-lipotvaros-12-millio-forintert-adja-a-kozerdekuadatot/
Ferenczi Krisztina: „Köszönjük, Devecser! Köszönjük Kolontár!”
http://nol.hu/lap/hetvege/20120324-_koszonjuk__devecser_koszonjuk_kolontar
Sarkadi Nagy Márton: Dél-dunántúli fürdőbirodalom I. - Bánki Erik pályaképe
http://atlatszo.hu/2012/03/01/del-dunantuli-furdobirodalom-i-banki-erik-palyakepe/
2011-ben több konzultációt és műhelyfoglalkozást szervezett a Független Médiaközpont és a Soma
Alapítvány közösen Budapesten és Egerben, amelyeken összesen több 70 újságíró vett részt. A témák
átfogták a számítógépes adatbázisok használatát, az oknyomozó témák kidolgozását, pályázatírási
tanácsadást, a cikkek szerkezetének kialakítását, a korrupció feltárásának módszertanát, a bizalmas
források kezelését, a kreatív írást, a médiaetikát és az oknyomozó újságírásra vonatkozó új
médiaszabályozást.
Az év legjobb tényfeltáró újságírói munkáját elismerő Gőbölyös József „Soma” díj átadásán Wild Judit
ismertette 2011. január 11-én azt a tanulmányt, amely 2010 során a legjelentősebb 35 szerkesztőség
vezetőihez intézett kérdőíves adatgyűjtés, valamint főszerkesztőkkel készített interjúk alapján készült
abból a célból, hogy felmérje, milyen hatása volt a nemzetközi pénzügyi válságnak az oknyomozó
újságírásra Magyarországon. A tanulmányt Wild Judit és Vorák Anita készítette.
Ugyanazon a napon a két partnerszervezet nemzetközi műhelyfoglalkozást tartott a korrupciós
ügyekkel foglalkozó tényfeltáró riportokról, módszerekről. Az eseteket bemutató foglalkozáson részt
vett Bosznia és Herzegovinából Miranda Patrucic (Center for Investigative Reporting/Organized Crime
and Corruption Reporting Project/ International Consortium of Investigative Journalists),
Horvátországból Sasa Lekovic (Center for Investigative Reporting, Zagreb/Singidunum University,
Belgrade) és Lengyelországból Wojciech Ciesla (Wprost magazine/Reporters’ Fund/Center for
Supporting Journalism in Eastern Europe). Ezt követően Manfred Protze (Német Sajtótanács) tartott
konzultációt oknyomozó szerkesztőknek 2011. júniusában.
Vajda Éva újságíró végzett mentori munkát a projektben rendszeres konzultációkon, emellett a
Független Médiaközpont azáltal is igyekezett segíteni az újságírók munkáját, hogy előfizetéssel
lehetővé tette a nem ingyenes cégadatbázisokhoz való hozzáférés (Dun & Bradstreet).
Az oknyomozó újságírók nemzetközi együttműködésének segítése a projekt egyik célkitűzése volt.
Ennek megfelelően a Független Médiaközpont és a Soma Alapítvány 1011-ben is támogatta magyar
újságírók külföldi konferenciákon, konzultációkon való részvételét. Négy magyar újságíró járt a
Tényfeltáró Újságírók Globális Hálózatának kijevi konferenciáján Kievben (2011 október), amelyről
2011 decemberében kerekasztal-beszélgetésen tájékoztatták az érdeklődő kollégákat.
II. Újságíróképzés, szakmai programok újságíróknak
A/ Gazdasági újságírás
Új korszak Európában címmel tartott a Független Médiaközpont öt foglalkozásból álló
háttérbeszélgetés-sorozatot gazdasági szakújságíróknak (2011. november 23-tól 2012. március 6-ig).
A MasterCard által szponzorált rendezvény célja az volt, hogy felvázolja, merre tart a 2008-ban kitört
pénzügyi és gazdasági válság után az Európai Unió, hogyan alakul át a közösség intézményrendszere,
a gazdasági és pénzügyi kormányzás, hogyan változik a tagországok gazdaságpolitikai döntési
mechanizmusa és hogyan követi le ezeket a változásokat az európai pénzügyi rendszer.
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A gazdasággal, pénzügyekkel behatóan foglalkozó újságírók elismert pénzügyi szakemberekkel
találkoztak, akik előadást tartottak és kötetlen formában válaszoltak az újságírók munkájuk során
megfogalmazódó kérdéseire. A konzultációkat Mong Attila újságíró vezette.
A gazdasággal behatóan foglalkozó újságírók – a napi rutint maguk mögött hagyva – havonta egy-egy
délutáni összejövetel keretében elmélyülhettek a hírek mögötti folyamatok összefüggéseiben és
törvényszerűségeiben, és elismert szakemberekkel konzultáltak a napi munka során
megfogalmazódó kérdéseikre. A találkozók egy vagy két foglalkozásból álltak, mindegyik
foglalkozáson egy-egy előadóval. A foglalkozásokon először 30-60 perces előadás hangzott el, majd
ezt háttérbeszélgetés, konzultáció követte. A programon újságírók és szerkesztők vettek részt, köztük
többen olyanok, akik a Független Médiaközpont előző években megtartott, hasonló programjain is
részt vettek. A foglalkozásokat Mong Attila újságíró (origo.hu) irányította.
A 2011-ben megtartott foglalkozások előadói és témái:
•

•

•

2011. november 23. Hamecz István vezérigazgató (OTP Alapkezelő) és Urbán László
közgazdász
Témák: Bevezető előadások a 2008-ban kitört pénzügyi, majd gazdasági válság állásáról, a
válságkezelésben eddig alkalmazott gazdaságpolitikai eszközök értékeléséről. Az euróválság
eredete, az EU és az uniós intézményrendszer válságkezelési módszerei. Magyarország
helyzete a válságban.
2011. december 6. – Király Júlia MNB alelnök és Kovács Mihály MNB
Témák: Monetáris politikák a válság idején az Európai Unióban. Az Európai Központi Bank
teljesítményének mérlege, eltérő megközelítések az EKB, a Fed és a világ legnagyobb
jegybankjainak politikájában.
2011.
december
14.
–
Orbán
Krisztián
vezérigazgató
(Oriens)
Témák: Az euró, mint az EU közös pénzének története, a keletkezéskor „kódolt” gondok, a
2000-es évek tapasztalatai, mérlege, az euró teljesítménye a válság kezdeti szakaszában és
2010 után. Az euró és az eurózónán kívüli országok teljesítménye. Az euró megmentésének
projektje.

A foglalkozások 2012-ben folytatódtak. A programról készült fotók itt láthatók.
B/ Információszabadság és közérdekű adatigénylés
A Legal Leaks (Legális kiszivárogtatás) nemzetközi projekt keretében neves külföldi tényfeltáró
újságírók részvételével rendezett műhelyfoglalkozást a Független Médiaközpont 2011. április 14-16án. A programon 40 újságíró és médiaszakos hallgató vett részt. A projektben a Független
Médiaközpont együttműködött nemzetközi partnereivel: Access Info Madrid, Netzwerk für
Osteuropa-Berichterstattung, TASZ és a Soma Alapítvány .
Az áprilisi háromnapos foglalkozáson elsősorban a közérdekű adatok megismerésének jogi
szabályozásáról és az adatigénylés módjáról, az adat-és forrásvédelemről, valamint a számítógépes
eszközök segítségével folytatott újságírói kutatómunkáról volt szó. A program felhívása:
http://www.cij.hu/hu/informacioszabadsag-es-kozerdeku-adatigenyles-muhelyfoglalkozasujsagiroknak A projekt során a TASZ elkészítette a Legal Leaks kézikönyv újságíróknak szóló magyar
változatát : http://tasz.hu/files/tasz/imce/2010/legalleaks_toolkit_2012.pdf, amelyet aktualizált a
2012. januárban életbe lépett új szabályozásnak megfelelően.
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Ezt követően a Független Médiaközpont újságíróknak több konzultációt szervezett a források
védelméről, a közszereplőkről és a közérdekű adatok igényléséről, a TASZ pedig jogi segítséget
biztosított.
III. Kisebbségek médiaábrázolása
A/ Multimédiás anyagok roma közösségekről – www.sosinet.hu
2011-ben folytatódott a „Roma hangok erősítése a társadalomban” című projekt, amely az előző tíz
évben tartott roma újságíró-gyakornoki program során végzett újságírók közös munkájával
létrehozott www.sosinet.hu portál működtetésén alapul.
A projekt fő eleme a www.sosinet.hu hírportál, amely ma Magyarországon az egyetlen olyan online
portál, amely rendszeresen közöl eredeti multimédiás tartalmakat a roma közösségek életéről. A
Sosinet.hu a roma kisebbségi és közösségi média meghatározó szereplőjévé vált. Az anyagait roma
újságírók - zömében a roma gyakornoki program egykori diákjai – készítik. A hírek, interjúk és
riportok, portrék, blogok, 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. 2011-ben a Sosinet.hu munkatársai számos
mélyreható és tényfeltáró riportot is készítettek.
A Nyílt Társadalom Intézet Média Programjának támogatásával a Független Médiaközpont még 2009
őszén indította, majd 2011-ben újbóli eredményes pályázat eredményeként folytatta az eredetileg
két évesre tervezett 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 e projektben együttműködik külföldi partnerekkel – a kassai Roma Sajtóközponttal és
a bukaresti Független Médiaközponttal.
A Sosinet.hu-n ily módon a magyarországi témák mellett szlovákiai és romániai, szintén roma
újságírók által készített multimédiás anyagok is megjelennek magyarul és angolul a Stories in English
rovatban, illetve cigány nyelven a Romanes rovatban.
Az anyagok nemcsak a www.sosinet.hu projekt-honlapon jelennek meg, hanem a szerkesztőség a
lehető legszélesebb körben terjeszti a többségi és a kisebbségi média online felületein, valamint a
közösségi oldalakon (Facebook, iwiw).
A www.sosinet.hu szerkesztőség 2011 júniusáig hetente 25 perces magazinműsort készített a Rádió C
részére, majd miután a rádió beszüntette adását, 2011. júliustól kéthetente jelentkező 50 perces
magazinműsorát a Civil Rádió sugározza. A www.sosinet.hu saját munkatársainak anyagait publikálja,
nem „gyűjtő” portál, tehát ebből a szempontból koncepciója eltér számos más roma honlaptól,
amelyek inkább aggregált tartalmakat közölnek (pl. Romnet). A Sosinet.hu 2011 végéig több száz
saját multimédiás anyagot közölt. Kivételt csak – a partnerség okán – az Roma Sajtóközpont jelentett,
amelynek anyagaiból a Sosinet.hu válogatást közöl.
A projekt során több gyakorlatközpontú műhelyfoglalkozást szervezett a Független Médiaközpont a
szerkesztőség tagjainak 2011-ben: médiajogi és etikai kérdések, interjútechnika, oknyomozó
újságírás. A szerkesztőség tagjai ezen kívül rendszeresen bekapcsolódtak a Független Médiaközpont
újságírói szakmai ismeretekkel kapcsolatos műhelyfoglalkozásaiba – pl. közérdekű adatokhoz való
hozzáférés (Legal Leaks projekt), kisebbségek a médiában, digitális történetmesélés. Több riporter
vett részt nemzetközi projektekben (Migránsok a reflektorfényben, Színesen és elfogulatlanul,
Multikulturális Európa a médiában).
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A projekt keretében 2011-ben a honlap új designja is elkészült, amely tükrözi a portál sokoldalúságát
és technikailag is jobban kielégíti az igényeket.
B/ Színesen és elfogulatlanul (Colorful, but colorblind: Roma beyond Stereotypes) – rövid video
dokumentumfilmek készítése
A 2010-2011-ben megvalósított projekt célja az volt, hogy a multimédia kreatív eszközeinek
alkalmazásával ellensúlyozza a romaellenes sztereotípiákat a kisebbségi témákról szóló
beszámolókban. Roma és nem roma újságírók együttműködésére összpontosítva ez a projekt
egyaránt törekedett a térségben élő romákat érintő témák árnyaltabb bemutatására, valamint a
kultúrák közötti párbeszédre és a kölcsönös megértésre.
A projektben öt ország vett részt: Bulgária, Csehország, Magyarország, Románia és Szlovákia. A
projektet a médiafejlesztéssel és internetes lapkiadással foglalkozó prágai Transitions szervezet
irányította, szoros együttműködésben az említett országokban működő partnereivel: a budapesti
Független Médiaközponttal (CIJ), a bukaresti Független Médiaközponttal (Centrul pentru Jurnalism
Independent, CJI), a szófiai Médiafejlesztő Központtal (Media Development Center, MDC), és a
pozsonyi MEMO’98-cal. A Miami Egyetem Kommunikációs Karának multimédiás történetmondással
és videofilmgyártással foglalkozó, kiváló szakértői oktatóként és producerként vettek részt a
programban.
A projekt számos eleméről a 2010-re vonatkozó éves jelentésben már beszámoltunk, itt csak
összefoglalót adunk és a 2011-re vonatkozó eseményekkel egészítjük ki:
-

-

-

-

-

Országonként 2010 júniusában tíz roma és nem roma újságíró képzése a video
dokumentumfilm-készítés egy új, amerikai módszerének alkalmazására;
Az öt kétfős team egyenként 3-5 perces rövid video-dokumentumfilmet készített roma
témákról a Miami Egyetem Kommunikációs Karának egy-egy végzős amerikai hallgatójával
együtt 2010 júliusában. A többi országban készült filmekkel együtt az eredeti nyelven és
angolul láthatók a projekt közös honlapján - http://roma.glocalstories.org.
2011 májusában az amerikai Hivatásos Újságírók Szövetsége a Sigma Delta Chi-díjjal tüntette
ki a „Színesen és elfogulatlanul”projektet a digitális média – prezentáció (független)
kategóriában.
A metodológia alapján a teamek további öt dokumentumfilmet készítettek roma témákról
2010. szeptember és 2011. február között az Egyesült Államok nagykövetségének
támogatásával.
Magyarországról két újságíró - Papinot Ferenc és Rétfalvi Györgyi - vett részt a prágai
nemzetközi tanfolyamon (2011. január 23-28.) Dean Cox vezetésével, aki továbbképzést
tartott a digitális történetmondás további technikáiról (pl. video és állóképek kombinálása).
Hazaérkezve, erről a résztvevők a sosinet.hu munkatársainak is részletesen beszámoltak a
szerkesztőségi megbeszélésen.
Az elkészült tíz film a www.sosinet.hu oldalain megjelent meg és azokat a több rendezvényen
is vetítették nyilvánosan:
o 2011. február 24-én Papinot Ferenc és Rétfalvi Györgyi az európai
multikulturalizmusról tartott kerekasztal-beszélgetés mutatott be több filmet,
illusztrálva a digitális történetmondás követett metodológiájának alkalmazását
http://www.cij.hu/hu/menekultek-bevandorlok-etnikai-kisebbsegek-a-magyarmediaban
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o A filmeket iskolai oktatásban is alkalmazták pl. a budapesti Veres Péter
Gimnáziumban, ahol az Új Világ Egyesület munkatársai vetítették a roma kultúráról
tartott foglalkozásokon 2011 elején.
A projektet az Európai Bizottság Jogérvényesülési Főigazgatóságának „Alapvető jogok és uniós
polgárság programja”, a Nyílt Társadalom Intézet Média Programja, az Egyesült Államok prágai
nagykövetsége, és a Miami Egyetem Kommunikációs Karán működő Knight Center for International
Media közösen finanszírozta.
C/ Video dokumentumfilm-készítés – nemzetközi projekt (2011. december -2012. június)
Dean Cox amerikai video dokumentumilmes újságíró ötnapos műhelyfoglalkozást tartott 2011.
december 14-18-ig a Független Médiaközpontban 6 újságíró számára. Az első napon előadások,
beszélgetések és rövid gyakorlatok lesznek. A második naptól kezdve minden team saját történetén
dolgozik, én pedig együtt leszek a csoportokkal a tartalom összegyűjtése során. Az ötödik nap végére
a központban megszerkesztjük a történeteket. Eddigi tudásuk és az elsajátított készségeik alapján
kerültek be ebbe az intenzív multimédiás újságírói programba. Ezért most egy kicsit nehezebb téma
feldolgozására szeretném ösztönözni Önöket. Azt szeretném, ha az egyes teamek nem egy egyszerű
riportot vagy portrét készítenének multimédia projektként. Minden csoportnak olyan témát kellene
feldolgoznia, amely a roma közösségen belüli valamilyen társadalmi kérdésre fókuszál és azt bontja
ki.
D/ Multikulturális Európa a Médiában (Multicultural Europe in the Media, MEM) – kisebbségek és
migránsok
A 2011 júniusában befejeződött másfél éves projekt fő komponenseiről a 2010. évi jelentés már
beszámolt, azokat a 2011-ben megvalósult tevékenységekkel, eredményekkel egészítjük ki.
a) Nemzetközi konferenciák: Az első „Tuning into Diversity” konferenciát a projektpartnerek
Budapesten szervezték (2010. február), majd a zárókonferenciára Hágában került sor (2011.
május 26-27.). Magyarországról öt újságíró, főiskolai tanár vett részt. A projekt partnerei
ezen kívül koordinációs megbeszélésen találkoztak (2011. február 10-11. Krakkó).
b) Műhelyfoglalkozások újságíróknak és civil szervezetek képviselőinek (2010. ősze – ld. előző
évi jelentés)
c) Kerekasztal-beszélgetés:
o A „multikulti” vége Európában? címmel, a MEM projekt részeként tartott kerekasztalbeszélgetésen újságírók és civil szervezetek képviselői találkoztak 2011. február 24-én.
Tóth Borbála politológus ismertette tanulmányát, amely összefoglalja a magyarországi
kisebbségek és migránsok média-ábrázolásával kapcsolatos jogi kereteket, a főbb
adatokat és az ezzel kapcsolatos kutatásokat. Vázolja a magyarországi szerkesztőségek
kisebbségekkel kapcsolatos műsorpolitikai és etikai irányelveit, és bemutatja azokat a
civil projekteket is, amelyek az elmúlt években migránsok és etnikai kisebbségek
médiaképének formálását célozták. (A tanulmány magyarul és angolul elérhető,
nyomtatásban pedig átvehető a Független Médiaközpontban.)
Fahidi Gergely (HVG) irányította a kerekasztal-beszélgetést, amelyen Herzog Csilla, az egri
Eszterházy Károly Főiskola tanára, Lőrincz Marcell (Szubjektív Értékek Alapítvány), Milan
Pukancik, a szlovák Society of Goodwill képviselője tartott vitaindítót. Az eseményről
szóló rövid videoriport
http://www.sosinet.hu/2011/03/06/a-multikulti-vege-
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sugárzott:
http://www.sosinet.hu/2011/03/02/radio-c-musor53/
d) Kézikönyvek fordítása és kiadása:
A Diversity Toolkit (A sokszínűség eszköztára) című kézikönyv közszolgálati televízióknál
dolgozó újságírók, operatőrök számára írt kötetét (magyar fordítása a Magyar
Televízióban készült 2009-ben) a Független Médiaközpont is használta, sokszorosította a
projektben megtartott foglalkozások során. A második kézikönyv ugyanennek a
metodológiának a civil szervezetekre történő adaptálása. Ezeket a kiadványokat 2011
tavaszán a Független Médiaközpont online és nyomtatott formában kiadta, majd az év
során további újságírói műhelyfoglalkozásokon is használta (ld. Migránsok a
reflektorfényben.
http://www.cij.hu/hu/info/nemzetkozi-programok/multikulturaliseuropa-a-mediaban/tananyagok
A nemzetközi projektet a Mira Media holland civil szervezet irányította, bolgár, cseh, dán, lengyel,
magyar, román, svéd, szlovák és szlovén partnerek vettek részt benne. A magyarországi
tevékenységeket az Európai Unió “Alapvető jogok és európai polgárság programja”, a Holland
Királyság nagykövetsége és – a szlovák partneren keresztül – a Visegrádi Alap támogatta.
A MEM projekt célja az volt, hogy elősegítse az együttműködést a többségi társadalom, az Európai
Unión kívüli országokból származó polgárok és kisebbségek között a média segítségével. A társadalmi
sokszínűség fejlesztése és megőrzése, a diszkrimináció visszaszorítása érdekében a projekt ösztönözni
kívánta a média és e csoportokat képviselő civil szervezetek közötti párbeszédet.
E/ Migránsok reflektorfényben (Migrants in the Spotlight) – program a migránsok jobb
megértéséért és integrációjáért
A projekt célja a migráció, a harmadik országbeli állampolgárok és az integrációt érintő kérdések jobb
megértésének előmozdítása, valamint a témával kapcsolatos társadalmi tudatosság javítása.
Konkrétan a migrációról szóló hatékonyabb és pontosabb tájékoztatást kívánja ösztönözni, ezért
célcsoportját az újságírók, a médiaszakos hallgatók, valamint maguk a bevándorlók képezik
Magyarországon, Csehországban, Lettországban, Litvániában, Romániában és Szlovákiában. A projekt
2010 novemberében kezdődött és 2011. december végéig tartott. A kezdeményezés az Európai Unió
támogatásával, valamint a magyar Belügyminisztérium, a Soros Alapítvány (Románia), a Milan
Simecka Alapítvány (Szlovákia), a Független Médiaközpont (Magyarország) és az ERSTE Stiftung
(Ausztria) társfinanszírozásával jött létre.
A Központ a projekt minden tevekénységében részt vett a projektben, melynek fő elemei a
következők voltak:
•

•

Nemzetközi konferencia - „Migránsok integrációjának előmozdítása a médián és az
interkulturális párbeszéden keresztül” címmel 2011. május 16-18-án zajlott a nemzetközi
konferencia Budapesten. A rendezvény kapcsolódott a 2011-es magyar EU-elnökséghez,
résztvevői újságírók, szerkesztők, média szervezetek, migrációval foglalkozó civil szervezetek,
migráns szervezetek, döntéshozók képviselői, migránsok és magas szintű EU-szakértők
voltak. A konferencián a médiával kapcsolatos szekció munkájáról Móricz Ilona tett jelentést
a
konferencia
záróülésén.
A projektben együttműködő partnerek 2011 júniusában Prágában tartottak koordinációs
találkozót, amelyen Móricz Ilona igazgató képviselte a Független Médiaközpontot.
Nemzetközi médiaverseny – a projektben résztvevő országokban élő egyetemista, főiskolai
diákok pályázhattak cikk írásával és egy rövid videofilm beküldésével a díjra, amely mindkét
kategóriában díjazta a nemzetközi zsűri által értékelt három legjobb alkotást. A nyertes
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•

•

munkákat a májusi budapesti nemzetközi konferencián bemutatták, az eseményen a
díjazottak is részt vettek. A munkákat az IOM publikálta a projekt honlapján. A projekt
keretében foglalkoztatott gyakornok beszámolója a díjkiosztásról: http://www.cij.hu/en/sixin-one-youth-about-migration-or-banana-for-integration/
Gyakornokok fogadása - több fordulós pályázati eljárás eredményeként minden egyes
projektpartner három hónapos időtartamra foglalkoztatott két-két olyan, újságírást,
társadalom-tudományokat vagy politikatudományt tanuló fiatalt, akik maguk migránsok vagy
bevándorló hátterű családból származnak. Az első gyakornok - Maria Kiseleva (Lopatto) fiatal
orosz újságíró-hallgató – 2011. május-júliusban dolgozott a Független Médiaközpontban. A
második gyakornok – a vietnami-magyar családi hátterű Le Marietta - 2011. szeptembernovemberben töltötte le a három hónapos gyakorlatát. Mindkettő
Műhelyfoglalkozások - Migrációval foglalkozó újságírók, bevándorlók médiaszervezeteinek
munkatársai, illetve újságíró-hallgatók számára tartott kétszer egynapos műhelyfoglalkozást
a Független Médiaközpont és a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) Budapesten 2011.
október 19-én és 20-án. A „Változó társadalmak – migránsok a reflektorfényben” című
műhelyfoglalkozások során a szakemberek tájékoztatták a leendő és a már dolgozó
újságírókat a migráció globális és lokális aspektusairól. Dóra Bálint, az IOM munkatársa,
Richard Cookson, a brit MediaWise Trust szakértője, Irina Mologyikova, a Közép-európai
Egyetem tanára, valamint Dr. Vincze Ildikó médiajogász tartott előadást.
A műhelyfoglalkozásra a projektpartnerek minden országban kézikönyvet dolgoztak ki
angolul és az adott ország nyelvén a migráció fő adatairól és trendjeiről; a migrációval
kapcsolatos tévhitekről; a hírmédiával kapcsolatos legfontosabb panaszeljárásokról,
szabályozásról. E kézikönyveket és más hasznos segédleteket a résztvevők kézhez kapták.
Bővebben a műhelyfoglalkozásról: http://www.cij.hu/hu/%E2%80%9Evaltozo-tarsadalmak%E2%80%93-migransok-a-reflektorfenyben-muhelyfoglalkozas#more-2011,
http://www.cij.hu/hu/%E2%80%9Ea-tudatlansag-az-eloiteletek-melegagya%E2%80%9D

F/ Pandóra szelencéje – gyermekjogok érvényesítése, gyermekek szexuális bántalmazása
Az Európai Unió Bővítési Igazgatósága által finanszírozott projekt célja az volt, hogy küzdjön a
gyermekek szexuális bántalmazása ellen, hozzájáruljon a gyermekjogok érvényesítéséhez négy
országban: Bosznia-Hercegovinában, Horvátországban, Magyarországon és Szerbiában. A 14 hónapos
projekt 2010 novemberétől 2011 decemberéig tartott. Vezetője az Újvidéki Újságíró Iskola volt, a
partnerek: a szarajevói Média Kezdeményezések, a spliti Stine Intézet és a budapesti Független
Médiaközpont. A magyarországi események finanszírozásához hozzájárult a Holland Nagykövetség is.
A projekt keretében nemzetközi hálózat jön létre a négy országban a partnerek, valamint pedagógiai,
szociális segítő és újságírói szervezetek bevonásával. A program részei:
• Adatgyűjtésen, felméréseken alapuló helyzetjelentés készítése
A Bosznia-Hercegovinában, Horvátországban, Magyarországon és Szerbiában kialakított
hálózatok együttműködő partnerei 2011 márciusában Budapesten találkoztak, ahol
megállapodtak a jelentés metodológiájáról, a megvalósítás ütemezéséről. A Független
Médiaközpont irányításával következő hónapokban a szakemberek hozzáláttak az
adatgyűjtésnek, a felmérések lebonyolításának, majd összeállították a jelentést. A
dokumentum az alábbi területek áttekintésére terjedt ki: a gyermekek szexuális
bántalmazására vonatkozó bírósági, rendőrségi adatok összegzése, kérdőíves felmérés több
mint 200 pedagógus és csaknem 500 tanuló körében, a szociális ellátórendszer
tapasztalatainak összefoglalása, valamint a téma ábrázolása a médiában egy
esettanulmány alapján. A jelentés szerzői: Horváth Éva (NANE Egyesület); Lengyel Judit és
Tóth Melinda (Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi
Szakszolgálata); Ónody-Molnár Dóra (Népszabadság).
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•

A jelentést 2011. szeptember 6-án hozta nyilvánosságra a Független Médiaközpont
sajtótájékoztató keretében, több mint 30 újságíró és a szakértő részvételével. A jelentés
nyilvánosságra hozataláról készült videó ezen a linken, a teljes jelentés pedig magyarul itt
található. Az angol összefoglaló: The report in English (PDF)
Az országjelentés alapján ajánlásokat tartalmazó cselekvési tervet készítettek a projektben
együttműködő partnerek és 2011. november 28-án mutatták be zárókonferencia
keretében. Rövid prezentációkat tartottak az ajánlásokat készítő szakterületek képviselői –
Horváth Éva (NANE), Varga Ferenc (Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási
Tanácsadó Intézet), Lengyel Judit (Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani
Gyermekvédelmi Szakszolgálata), Nagyné Páll Melinda (Ne Bánts Világ! Alapítvány) és
Ónody-Molnár Dóra (Népszabadság). Ismertették a projektben közösen kidolgozott
javaslatokat, amelyeket a konferencia résztvevői (újságírók, valamint kormányzati
intézmények, civil szakmai szervezetek képviselői) nyomtatott formában is megkaptak.
A nemzetközi eseményen részt vettek a projektben együttműködő szervezetek képviselői:
Jelena Vukmanovic (Újvidéki Újságíró Iskola), Aleksandra Ostojic-Matic (Szarajevói
Médiakezdeményezések), Stojan Obradovic (Stine Intézet, Split). A regionális kitekintést és
az egyes országokban készített javaslatokat tartalmazó előadásokat, a kapcsolódó
filmvetítést beszélgetés és fogadás zárta. Ezt megelőzően a partnerek Szarajevóban (2011.
november 21.), majd pedig Eszéken (2011. november 29.) és Újvidéken (2011. november
30.) tartottak nemzetközi sajtóértekezletet, amelyen – a budapestihez hasonló módon - a
partnerek a regionális tanulmány következtetéseit ismertették.

•

A Pandóra szelencéje projekt nemzetközi weboldalán a Magyarországgal kapcsolatos
tartalom készítését és feltöltését a Független Médiaközpont koordinálta.

•

Médiaanyagok készítése: a projekt során 5 cikk, televíziós film és rádiós anyag készült,
amelyeket a projekt weboldala közölt, illetve az egyes anyagokat televíziók, rádiók, online
és nyomtatott média vette át.

•

Iskolai felvilágosító foglalkozások: 2011. szeptember-novemberben a projektben készült
országjelentés alapján a partnerek képviselői a Független Médiaközpontban, Pedagógiai
Szakképzési Központokban és általános iskolákban tartottak foglalkozásokat pedagógusok
számára. Ezeken 184 pedagógus vett részt. A gyermekek szexuális bántalmazásával
kapcsolatban e foglalkozásokon a szakértők az abúzus jeleit, tüneteit és felismerésük módját
magyarázták el a tanároknak, rávilágítva a problémák rejtett jellegére, és felhívták a
figyelmet a tanárok és az oktatási intézmények jelentési kötelezettségeire, felelősségére is.
A Ne Bánts Világ! Alapítvány munkatársai pedig – saját kidolgozott tantervük és
módszertanuk alapján – öt iskolában, 11 foglalkozáson, 203 kisgyermeknek szerveztek
foglalkozásokat, amelyeken azt tanították meg, milyen jelekre ügyeljenek, kitől kérjenek
segítséget, ha szexuális zaklatás, bántalmazás érné őket.

IV. Nemzetközi együttműködés non-profit média- és fejlesztési szervezetekkel
A/ Az Európai Unió soros magyar elnökségének prioritásairól tájékozódott katalán újságírók
csoportja 2011. február 7-8-án Budapesten. A programot a Független Médiaközpont az Európai
Újságíróközponttal (European Journalism Center) együttműködésben szervezte. A látogatás
középpontjában a következő kérdések álltak: a magyar elnökség gazdaság- és külpolitikai célkitűzései,
a roma integráció, a migráció és az újonnan elfogadott médiatörvény. A 15 tagú újságírói csoport
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parlamenti frakciók képviselőivel, vezető kormánytisztviselőkkel, önkormányzati vezetőkkel,
tudományos kutatókkal, EU tisztviselőkkel, civil szervezetek vezetőivel, újságírókkal találkoztak. A két
nap alatt összesen tíz találkozón 29 előadóval, tárgyalópartnerrel folytattak megbeszéléseket, köztük
Szűcs Tamással, az Európai Bizottság budapesti képviseletének vezetőjével és Martonyi János
külügyminiszterrel.
B/ A Független Médiaközpont tagja a 12 országban 18 szervezetet tömörítő Délkelet-európai
Médiaközpontok Hálózatának (SEENPM). 2010-ben a hálózat projektjei elsősorban a Nyugat-Balkán
országaira és a média-önszabályozás témakörére összpontosultak, a Független Médiaközpont
igazgatója részt vett azon a stratégiai tervező megbeszélésen, amelyet 2011. szeptember 17-20-án
Bukarestben tartottak a hálózat képviselői.
C/ A SEENPM szervezésében sajtószabadsággal és médiafejlesztéssel foglalkozó szervezetek
képviselőiből álló nemzetközi küldöttség tájékozódott Magyarországon a 2011. január 1-étől
hatályos új médiatörvény elfogadása után kialakult helyzetről. A 2011. november 14-16-ig tartó
látogatása során a delegáció médiajogászokkal, újságírókkal, szerkesztőkkel, szakmai egyesületek és
civil szervezetek képviselőivel, az új médiahatóság és a kormányzat tisztviselőivel folytatott
megbeszéléseket. A küldöttségben az alábbi szervezetek képviselői vettek részt: Article 19, Freedom
House, Index on Censorship, Independent Journalism Centre Moldova, Nemzetközi Sajtóintézet,
International Media Support, Európai Újságíró Szövetség, Media Diversity Institute, a Nyílt
Társadalom Intézetének Médiaprogramja, Network for Reporting on Eastern Europe, Délkeleteurópai Médiaszervezet, Délkelet-európai Médiaközpontok Hálózata. A látogatásról a küldöttség által
kiadott közleményt Aidan White, a Global Editors Network szakértője, a Nemzetközi Újságíró

Szövetség egykori főtitkára ismertettesajtótájékoztatón ismertette november 16-án. (A szöveg
magyarul és angolul.)
Ugyanezen a napon „A minőségi újságírás és a sajtószabadság erősítésének nemzetközi és hazai
tapasztalatai”címmel szakmai kerekasztal-beszélgetést szervezett a Független Médiaközpont és a
Délkelet-európai Médiaközpontok Hálózata a Kossuth Klubban.
A rendezvényen Aidan White tartott bevezetőt arról, hogy a megváltozott médiakörnyezetben, a
különböző platformokon áramló információ korában mi a szerepe a hiteles önszabályozásnak. A
kerekasztal-beszélgetés programjában szó volt arról is, hogy az etikus újságírás és a média
átláthatósága miként járul hozzá a sajtó iránti közbizalom megszilárdításához, a túlszabályozás
kivédéséhez és az újságírói függetlenség erősítéséhez. Ezt követően a kerekasztal-beszélgetés külföldi
és hazai résztvevői számolnak be a minőségi újságírásért tett kezdeményezéseikről. A rendezvényen
Andreas Bock (Network for Reporting on EasternEurope, Berlin), Corina Cepoi (Független Újságíró
Központ, Chisinau), Lőke András (Gőbölyös József Soma Alapítvány), Móricz Ilona (Független
Médiaközpont), Oliver Vujovic (Délkelet-európai Médiaszervezet, Bécs) és Weyer Balázs (Minőségi
Újságírásért Alapítvány) tartott vitaindítót.
D/ A Nyílt Társadalom Intézete Média Programja körülbelül 60 országot átfogó médiakutatási
projektet kezdeményezett a „Digitális média feltérképezése” (Mapping Digital Media) címmel. A
magyarországi jelentést Tóth Borbála politológus készítette. A jelentés következtetéseinek szakértői
véleményezéséről médiaszakértők és a nemzetközi projekt szerkesztőinek– Marius Dragomir és
Magda Walters – részvételével nemzetközi megbeszélést szervezett a Független Médiaközpont 2011.
október 11-12-én.
E/ A Független Médiaközpont nemzetközi tanulmányutat szervezett bolgár, cseh, szlovák és magyar
médiaszakos hallgatók és emberi jogi aktivisták számára Budapesten 2011. november 30. és
december 3. között. A program célja az volt, hogy a résztvevők elemezzék a szélsőjobboldali
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politikusok többségi médiában történő ábrázolását; megvizsgálják, milyen hatást gyakorol a
kisebbségekkel szembeni gyűlöletbeszéd a médiára; továbbá megvitassák, hogyan lehetne a
toleranciát elősegíteni a kisebbségekről szóló szakmai szempontból jó minőségű médiaanyagok
közlésével. A 20 résztvevő számára szervezett tanulmányút programja sokrétű volt a tematikához
kapcsolódó dokumentumfilmeket néztek meg, találkoztak filmkészítőkkel, újságírókkal, civil
szervezetek tagjaival, kisebbségi és médiajogászokkal, magyarországi felsőoktatási intézményekben
tanuló külföldi diákokkal. A programot a Nyílt Társadalom Intézetének pozsonyi irodája támogatta.
V. A média-önszabályozás előmozdítása Magyarországon
A Független Médiaközpont 2011 januárjától rendszeressé váltak a megbeszélések, amelyek célja az
országos média-önszabályozó egyesület létrehozása volt. Vezető újságírókkal és szakemberekkel
együttműködve a Független Médiaközpont 2007-ben indította el kezdeményezését a média minden
ágazatát átfogó média-önszabályozás kiépítése érdekében. Az elmúlt években számos szakmai
egyeztető megbeszélés zajlott a 2008-ban kidolgozott etikai irányelvekről és a leendő önszabályozó
egyesület működési modelljéről.
Fontos állomást jelentett a 2011. június 23-án a Kossuth Klubban megrendezett nemzetközi
konferencia, amelynek célja az volt, hogy a média-önszabályozás bevált működési modelljeinek
bemutatásával és az eddigi hazai tapasztalatok összegzésével elősegítse a média-önszabályozó
egyesület mielőbbi létrejöttét Magyarországon (http://www.cij.hu/hu/media-onszabalyozas-etika-esminoseg-nemzetkozi-konferencia). A Holland Nagykövetség és az EBESZ támogatásával megtartott
konferencián több mint 60 újságíró és szerkesztő, főszerkesztő vett részt.
A konferencián a sajtótanácsok és panaszbizottságok tevékenységét Németország, Nagy-Britannia és
Hollandia bevált példái alapján mutatták be az előadók - Manfred Protze, Daphne Koene és Robert
Pinker -, az EBESZ munkatársa, Adeline Hulin pedig az önszabályozásnak a sajtószabadságra gyakorolt
pozitív hatásáról szól.. A napirend egyik fontos témája, hol helyezkedik el az önszabályozás a média
hazai rendszerében – mi a viszonya a szabályozáshoz, a társszabályozáshoz, a szakmai
szervezetekhez, a szerkesztőségi munkához és a fogyasztóhoz. E kérdésekről Kovács Tibor (Magyar
Lapkiadók Egyesülete), Dr. Fazekas Ildikó (Önszabályozó Reklámtestület) és Nádori Péter
(Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete) tartott vitaindítót. A főszerkesztők - Borókai Gábor
(Heti Válasz), György Bence (TV2), Győrffy István (Pannon Lapok Társasága), Radetzky András
(Katolikus Rádió, HEROE) és Vass Péter (HVG) - beszélgetését Horvát János, a Független
Médiaközpont Kuratóriumának elnöke vezette.
A nyári konferenciát követően szeptember 30-tól rendszeressé váltak az önszabályozást célzó
megbeszélések főszerkesztői szinten. Személyes találkozók és e-mailes levelezés eredményeként a
2011. december 7-én tartott találkozó résztvevői megállapodtak a Főszerkesztők Fórumának
megalapításában. Ennek megfelelően arról is megállapodás született, hogy 2012. januárban a Fórum
alapítói nyilvánosan bejelentik a megalakulást és a publikálják az etikai irányelvek szövegét. Ez a
megállapodás mérföldkövet jelentett a Független Médiaközpont és vezető újságírók 2007-ben útjára
indított kezdeményezésében, amelynek célja a média-önszabályozás rendszerének kiépítése
Magyarországon.
VI. Kerekasztal-beszélgetések, rendezvények
A Független Médiaközpont gyakran szervez szakmai beszélgetéseket és egyúttal otthont ad más
szervezetek rendezvényeinek is:
•

Amnesty International május 7.
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•
•

•

Minority Rights Group sajtóértekezlete – 2011. május 13.
Nelofer Pazira afgán-kanadai dokumentumfilmes az újságírás és az aktivizmus kapcsolatáról,
az afganisztáni újságírónők helyzetéről - a Kanadai Nagykövetség és a Független
Médiaközpont közös rendezvénye - 2011. szeptember 16. http://www.cij.hu/hu/neloferpazira-a-fuggetlen-mediakozpontban
Szexuális erőszak a médiában: tudatosság, hitelesség és felelősség – 2012. szeptember 28.
MONA Alapítvány

A Független Médiaközpont a következő rendezvényeken, konferenciákon is képviseltette magát:
• Külföldiek, bevándorlás, integráció - Szeminárium újságírók és médiaszakemberek számára –
a Magyar Helsinki Bizottság szervezésében 2011. május 12-13., Zsámbék - Maria Kiseleva
gyakornok
•
•

Női érdekvédelmi Szövetség konferenciája – 2011. szept. 23. - Le Marietta
A média hatása a gyermekekre és a fiatalokra konferencia – Balatonalmádi, 2011. október 5.
– Le Marietta

•

Külföldiek, bevándorlók és a média (kerekasztal-beszélgetés) – a Magyar Helsinki Bizottság
szervezésében – 2011. október 27. – Le Marietta, Móricz Ilona

•

Európai Független Sajtótanácsok Szövetségének éves konferenciája – 2011. október 6-8,
Moszkva - Weyer Balázs

•

A migráció médiaábrázolásának módszertana – Az Európa Tanács nemzetközi konferenciája–
2011. november 6-9., Bukarest – a Független Médiaközpont közreműködésével magyar
újságírók - Kassai József, Klein Judit, Le Marietta, Papinot Ferenc, Rétfalvi Györgyi - részvétele

VII. Szervezeti események
Az alapítványt létrehozó New York-i Independent Journalism Foundation elnöke, James Greenfield és
felesége 2011. szeptember 27-én Budapestre látogatott és tájékozódott a Független Médiaközpont
tevékenységéről és terveiről.
Az elmúlt évben Független Médiaközpont mint közhasznú alapítvány vezető testületeiben,
alkalmazottai számában változás nem történt. A kuratórium 2011. május 20-án tartott ülésén
elfogadta a 2010. évi közhasznúsági jelentést, majd további ülést tartott 2011. november 7-én,
amelyeken a folyamatban lévő programokat és a következő évre vonatkozó szakmai és pénzügyi
terveket vitatta meg. A Független Médiaközpont a Budapesti Corvinus Egyetem végzős hallgatóját,
Stiglincz Mátét fogadta hat hetes szakmai gyakorlatra 2011-ben.

Budapest, 2012. május 17.

Móricz Ilona
a Kuratórium tagja
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