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Bár az újságírói munkának továbbra is nélkülözhetetlen része a terepmunka – a helyszíni tudósítás, a
személyes interjúk készítése –, az információgyűjtésnek egy jelentős része elvégezhető a számítógép
előtt ülve. Nem mindegy persze, hogy ezt miként csináljuk. A hatékonyságon sokat javít az, ha tudjuk,
hol és hogyan lehet megtalálni a számunkra fontos információkat.

FINOMÍTOTT KERESÉS A GOOGLE-BAN
Ha az újságíró kíváncsi valamire, ugyanúgy kezdi a keresést, mint bárki más: beüti a Google-ba. Sokszor már pusztán ez is eredményes lehet, de nem árt ismerni a keresések finomhangolását lehetővé
tévő technikákat.
Van magának a Google-nak is egy oldala külön erre: Google Advanced Search:
www.google.com/advanced_search.
Itt lehet kombinálni a keresőszavakat, lehet szűkíteni nyelvre vagy akár földrajzi egységre is.
De nem feltétlenül kell ezt a felületet használni. Nagyon sok finomhangolási parancs használható az
alap Google-keresőben is.

KERESŐSZAVAK KOMBINÁCIÓI:
• P
 l. „Hillary Clinton”. Ha idézőjelbe tesszük a kifejezést, mert például valakinek a teljes nevére keresünk, akkor a Google csak arra a pontos szókapcsolatra fog keresni. Így csak olyan találatokat
fogunk kapni, amelyben a teljes „Hillary Clinton” név szerepel.
• Pl. Hillary AND Clinton. Ha ezt gépeljük be, akkor olyan találatokat kapunk, amelyben szerepel
a Hillary és a Clinton szó is, de nem feltétlenül egymás után.
• Pl. Hillary OR Clinton. Ha ezt írjuk be, olyan találatok fognak feljönni, amelyekben szerepel vagy
a Hillary, vagy a Clinton szó (vagy mindkettő).
• Pl. Hillary-Clinton. Így olyan találatokat kapunk, amelyekben csak Hillary lesz, de Clinton nem.
Keresés fájltípusra: pl. Filetype:pdf Magyarország. Ha ezt gépeljük be, akkor csak olyan találatokat
kapunk, amelyek egy pdf formátumú fájlban tartalmazzák a Magyarország szót. Ugyanez a parancs
működik bármilyen más fájlformátummal, legyen az .doc, .xls vagy .csv.
Keresés egy oldalon: pl. Site:Index.hu Magyarország. Ennek a parancsnak az eredményeként a
Google csak az Index hírportál oldalain fogja keresni a Magyarország szót.
Ez a néhány tipp csak ízelítő abból a rengeteg egyéb keresési parancsból, amely létezik. Ha valakit
érdekelnek ezek mélyebben is, akkor érdemes megnéznie a következő oldalakat: https://bynd.com/
news-ideas/google-advanced-search-comprehensive-list-google-search-operators/
és www.googleguide.com/. Vagy egyszerűen csak írja be a Google-ba, hogy Google Search Operators.
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GOOGLE KÉPKERESÉS
https://images.google.com/
A Google arra is lehetőséget ad, hogy csak képek között keressünk. Ha egyszerűen egy szót írunk be,
akkor ahhoz kapcsolódó képes találatokat fogunk kapni. A keresőmező szélén látható kis fényképezőgép-ikonra kattintva képek alapján is kereshetünk.

Feltölthetünk egy képet vagy megadhatjuk egy interneten található kép URL-jét is. (Arra figyeljünk,
hogy ne a képet tartalmazó oldal, hanem a kép URL-jét másoljuk be.) Ezt az egér jobb gombjával elérhető menüsorból tudjuk kimásolni, így:

A Google képkeresője a vizuálisan hasonló találatokat fogja elénk tárni. Egyrészt megtalálja ugyanannak a képnek különböző változatait, így használhatjuk arra, hogy visszaellenőrizzünk egy képet. Kön�nyen ki lehet deríteni például egy profilképről, hogy használták-e máshol, és ha igen, akkor ugyanazon
a néven szerepelt-e a rajta látható személy. De keres azok között a képek között is, amelyek hasonlóan néznek ki.
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Használhatjuk ezt a keresési módszert annak kiderítésére, hogy mi van a képen, illetve hol készült a
kép. Ha szerencsénk van, megmondja, mint például ebben az esetben, amikor egy havas hegycsúcsot
és egy felvonót ábrázoló képet töltöttünk fel:

Ne várjunk túl sokat a képkeresőtől. Jellemzően azokat a helyszíneket tudja beazonosítani, amelyekről sok kép készült, és van rajtuk valami jellegzetes, könnyen felismerhető dolog, mint például a fenti
képen látható hegycsúcs. Ha tárgyakat szeretnénk beazonosítani, a legjobb, ha egyszínű háttér előtt,
például egy fehér papírlapra téve fényképezzük le, majd így töltjük fel a keresőbe.
Ha a kereső egy képet önmagában nem tud azonosítani, de mi tudjuk, hogy van rajta valami nagyon jellegzetes részlet, például egy hotelépületen lévő logó, egy graffiti vagy egy márkajelzés, vágjuk ki a képből
a jellegzetes részletet, és csak azt töltsük fel a keresőbe, hátha közelebb visz minket a megoldáshoz.
Itt is használhatjuk a sima Google-keresésnél már megismert url: parancsot, azaz szűkíthetjük a képkeresést egy adott oldalra is.
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GOOGLE ALERTS
http://www.google.com/alerts
Ha egy témát, embert, céget hosszabb időn át követni szeretnénk, mert a készülő anyaghoz hosszabb
kutatásra van szükség, értesítést állíthatunk be a róla szóló hírekhez. Ha valahol megjelenik róla egy
új cikk, blogbejegyzés, akkor a Google (az értesítési beállításoknak megfelelően azonnal, naponta,
hetente stb.) e-mailben értesít minket az újdonságról. A Google Alertsnek az is előnye, hogy később
kereshetünk e levelek között, ha vissza akarjuk ellenőrizni pl. azt, hogy egy adott hír mikor jelent meg.

KERESÉS A MÚLTBAN (WAYBACK MACHINE, GOOGLE STREET VIEW)
Az interneten publikált tartalom könnyen elérhetetlenné válhat – akár azért, mert átalakítják egy hírszájt rendszerét, és megváltoztatják a linkek struktúráját az archívumban, akár azért, mert letörlik,
esetleg elérhetetlenné válik az oldal, ahol eredetileg megjelent. Ilyen esetekben lehet segítségünkre
az internetarchívum, a Wayback Machine:
www.archive.org
Ez az oldal folyamatosan pásztázza az internetet, és időről időre pillanatfelvételeket készít az oldalakról. Nincs rajta minden, és nem lehet megtalálni benne bármit. A népszerűbb oldalakat gyakrabban
felkeresi és archiválja, a kis blogokat ritkábban, de érdemes vele próbálkozni.
Ha beírjuk a keresett oldal URL-jét, egy naptárban látjuk, hogy mikorról van másolat az oldalról, és itt
tudjuk kiválasztani azt is, hogy mi érdekel bennünket. Az alábbi kép például a Népszabadság Online
archivált oldalait mutatja:

A kék körök jelzik azokat a napokat, amikor készült felvétel az oldalról. Ezek az adott napra kattintva
érhetőek el. A mentett oldalon található hivatkozások nem mindig működnek.

4

ONLINE KUTATÁSI MÓDSZEREK
ÉS TIPPEK ÚJSÁGÍRÓKNAK

GOOGLE STREET VIEW
https://www.google.hu/maps
Ez nagyon fontos eszköze az újságírónak. Gyorsan kiegészítő információt szerezhetünk vele címekről
(például, hogy egy cég irodaházba vagy egy társasházi lakásba van bejelentve, milyen épület van egy
címen, milyen a környezete). Fontos megjegyezni, hogy az újságírói munkát nem válthatja ki, lényeges
kérdésekben ne hagyatkozzunk rá, fontos információkat mindig személyesen is ellenőrizzünk.
Azt talán kevesebben tudják, hogy a Google Street View historikus adatokat is őriz, akár évekre vis�szamenőleg is tárol képeket egy adott címről (attól függően, hogy mikor és hányszor járt arra a Google
fényképező autója). Hasznos segítség lehet például akkor, ha meg akarjuk nézni, hogy nézett ki egy
helyszín egy befejezett beruházás előtt.
Például ha a budapesti Ferenciek terére keresünk, most ezt látjuk:

A kép bal felső sarkában láthatjuk, hogy ez a kép 2014 júniusában készült. A dátum mellett van egy
kis nyíl, ha azt lenyitjuk, megjelenik egy idővonal, rajta a jelzésekkel, hogy mikor készült kép az adott
helyszínen. A Ferenciek terét először 2009-ben, még az átalakítás előtt fényképezték le, úgyhogy az
akkori felvételeken meg tudjuk nézni, milyen volt a tér az átalakítás előtt.
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INFORMÁCIÓGYŰJTÉS A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN
Minden újságíró gyakran találkozik azzal az esettel, hogy nagyon töredékes információkból – akár
csak egy névből vagy csak egy fényképből – kiindulva kell minél több információt összegyűjtenie valakiről. Ha kapcsolatba szeretnénk lépni valakivel, mindenképpen szükségünk lesz a teljes nevére, az
e-mail-címére vagy a telefonszámára. Ha több információra is szükségünk van, akkor az ismerősi
köre, az érdeklődési köre is érdekes lehet.

TELEFONSZÁM:
• Tudakozó http://www.tudakozo.telekom.hu/main?xml=main&xsl=main
Kicsit elfeledett, de még mindig nagyon hasznos információforrás, nagyon sok telefonszámot
meg lehet találni benne. Cégeknél akár egész telefonkönyveket elérhetünk, így a központi számot
megkerülve próbálkozhatunk elérni a célunkat.

E-MAIL-CÍM:
• Email-format http://email-format.com/ (példa: cij.hu)
Az egy céghez tartozó e-mail-címek általában azonos logika mentén épülnek fel (azonos sorrendben szerepel a keresztnév és a vezetéknév, csak a vezetéknevet és a keresztnév kezdőbetűjét használják stb.). Így, ha ismerünk a cégtől egy e-mail-címet, és tudjuk, hogy kit akarunk elérni,
következtetni tudunk e-mail-címére. Ez az oldal ebben nyújt segítséget. Be kell írni egy domainnevet, és kilistázza nekünk az onnan gyűjtött címeket.
• Pipl https://pipl.com/ – közösségi médiás adatbázisokban keres (megtalál összetartozó profi
lokat), de szerencsés esetben e-mail-címet vagy telefonszámot is találhatunk vele.

TWITTER
A Twitter Magyarországon kevésbé népszerű, így elsősorban nemzetközi témák, források után kutathatunk rajta.
• https://twitter.com/search-advanced
A Twitternek van saját, kiterjesztett keresést lehetővé tevő keresője. Szűkíthetjük a kutatást
helyre, időre, személyekre, megkereshetjük, kik twitteltek egy adott emberről, témáról.
Saját keresője mellett a Twitterre épülő külső keresők további lehetőségeket nyitnak meg előttünk:
• http://hashtagify.me/ – Ez az oldal a releváns, népszerű hashtagek között keres.
• https://twxplorer.knightlab.com/ – Szabadszavas keresés a Twitteren, népszerű hashtagek felfedezése.
• https://www.allmytweets.net/connect/ – Ez az alkalmazás egy oldalra listázza egy felhasználó
összes tweetjét, így könnyen lehet bennük keresni, elmenteni stb.
• http://tweepsect.com/ – A követők és követettek közös halmazát keresi meg, amely segítség lehet
a közeli kapcsolatok feltérképezéséhez.
• https://moz.com/followerwonk/ – Ezzel az alkalmazással a Twitter-felhasználók bemutatkozásaiban is kereshetünk, így eljuthatunk forrásokhoz. Például ha ausztrál földrengéskutatóra van szükségünk egy cikkhez, tegyünk ezzel a módszerrel egy próbát.
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FACEBOOK
• Find friends – A legkönnyebben elérhető kereső, amellyel lehet névre, városra, születési helyre,
iskolákra és munkáltatókra keresni, de nem mutat minden releváns találalatot. Sok esetben csak
a lehetséges ismerősöket fogja megmutatni, vagyis azokat, akikkel vannak közös ismerőseink.
• Témakeresés – A keresőmezőbe nemcsak neveket írhatunk be, hanem várost, együttest, bármilyen témát. A megjelenő ablak felső sávjában navigálva megnézhetjük a témáról szóló posztokat,
videókat, képeket, hasonló vagy azonos nevű embereket. A jobb oldalsó sávban szűrhetjük a találatokat idő szerint, helyszín szerint, illetve aszerint, hogy ki posztolta. Például, ha rákeresünk Miskolcra, szűkíthetjük a keresésünket a miniszterelnök posztjaira is, így könnyen, gyorsan kikereshetjük, hogy Orbán Viktor Facebook-oldalán mikor mi szerepelt Miskolcról.

Minden további Facebook-keresés alapja az úgynevezett Facebook-ID, amely a Facebook rendszerében egy-egy emberhez tartozó, számokból álló azonosító. Ennek kiderítésére több mód is van:
• Findmyfbid http://www.findmyfbid.com/
• LookupID https://lookup-id.com/
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Ezeken az oldalakon a minket érdeklő profil URL-jét vagy csak az adott ember azonosítóját kell beírni
a keresőmezőbe, és kiadják az ID-t. Ez egy, az illető Facebook-regisztrációjának időpontjától függő
számsor. (Mark Zuckerberg Facebook-azonosítója a 4-es, ám egy 2007 végén létrehozott Facebookprofil már egy 9 számjegyből álló szám.)
Megnézhetjük a profiloldalon
• az oldal forrása paranccsal is. Ezt az oldalra kattintva a jobb egérgombbal vagy a ctrl+u paranc�csal lehet előhívni. Ne ijedjünk meg az eredménytől, nincs más dolgunk a forráskóddal, mint a
ctrl+f paranccsal rákeresni a „profile” szóra, amely után ott lesz a keresett szám.
Ez itt például Mark Zuckerberg Facebook-profiljának forráskódja, illetve annak egy részlete, benne a
keresett számmal:

Fontos! A parancsszavakra és a Facebook-azonosítóra alapuló keresés csak akkor működik, ha a
Facebook-oldalunkon átállítjuk a nyelvet amerikai angolra. Ezt a beállításoknál lehet megtenni.
Egyszerű gráfos keresés:
• Graph Tips http://www.graph.tips/
Ez az oldal leegyszerűsít nekünk néhány keresést. Ha például bemásoljuk a keresett személy azonosítóját, a Facebook-ID-t is megkeresi helyettünk. Az azonosítót a profiloldal URL-jéből tudjuk kimásolni.
Például Mark Zuckerberg azonosítója annyi, hogy „zuck”. Az azonosító általában a névből áll, gyakori
neveknél számok is kiegészítik.
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A Graph Tips jól mutatja, hogyan működik a gráfos keresés. Ha például megnézzük, hogy mi a válasz a
„Milyen bejegyzésekhez szólt hozzá Mark Zuckerberg?” kérdésre, ezt kapjuk:

Az URL, illetve a keresőmező is elárulja, hogyan működik ez a keresés. Ezt tudva a Graph.tips nélkül
is kereshetünk a Facebookon, sőt, sokkal több kérdésre választ kaphatunk, mint amiket a Graph.tips
képes megválaszolni.
A keresés alapját jelentő parancssor így néz ki:
https://facebook.com/search/id/instruction
ahol az ID az adott személy/csoport/vállalat/stb. ID-azonosítója, az instruction pedig az érdeklődésünknek megfelelő parancs.
A fenti képen is látjuk, hogy a „Milyen bejegyzésekhez szólt hozzá Mark Zuckerberg?” kérdésre is így
néz ki a válasz:
 
http://facebook.com/search/4/stories-commented – ahol a 4 Zuckerberg Facebook-ID-ja, a storiescommented pedig az általa kommentelt bejegyzések parancsa, azaz az, amire kíváncsiak vagyunk.
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Mi mindenre kérdezhetünk rá? Használjuk az ID után a következő parancsokat!
Lájkok, posztok, kommentek:
/stories-by
/stories-tagged
/stories-liked
/stories-commented
Fotók, videók:
/photos-by
/photos-by/likers
/photos-tagged
/photos-liked
/photos-commented

/photos-in
/videos-by
/videos-liked
Kik követik, kiket követ:
/users-followed
/followers
Milyen csoportoknak tagja (megmutatja a zárt
csoportokat is):
/groups

A csoportoknak is van azonosító számuk (ahogy a Facebookon mindennek), ezt általában a csoporthoz
tartozó URL-ben meg is találjuk. A csoportokra is lehet kereséseket indítani, például meg lehet nézni,
kik a tagjai:
 https://www.facebook.com/search/212396758780466/members
Ez például a Komondors nevű zárt csoport tagjait listázza. A komondor-rajongó csoportnak tagja
Mark Zuckerberg is.
Barátok keresése:
/friends
Ez több információt mutat a barátokról, mint a profiloldalról elérhető barátlista, ám csak akkor működik, ha a barátlista nyilvános.
Egyszerre több parancsot is kombinálhatunk egymással, ilyenkor a parancssor végére oda kell tenni
az /intersect lezárást.
Például így kereshetjük meg egy adott embernek azokat a barátait, akik egy adott városban élnek:
ID/friends/városkód/residents/intersect.
Mark Zuckerberg barátainak listája nem nyilvános, viszont van 76 millió követője, közöttük is kereshetünk. Ez a link Mark Zuckerberg Londonban élő követőit mutatja:
https://www.facebook.com/search/4/followers/106078429431815/residents/intersect
(A 4 Zuckerberg azonosítója, a followers paranccsal keresünk a követői között, a 106078429431815
London Facebook-azonosítója, a residents parancs a londoni lakosok között keres, az intersect pedig
lezárja a több elemű keresést.)
Azt is megnézhetjük, hogy két felhasználó ismerőse-e egymásnak a Faceboon, és ha igen, mióta,
illetve vannak-e közös ismerőseik:
facebook.com/friendship/user1/user2
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A közös barátokról több infót mutat ez a lista:
https://www.facebook.com/search/user1/friends/user2/friends/intersect
Leszűkíthetjük ezt a listát azokra a közös barátokra is, akik pl. New Jerseyben élnek:
 
https://www.facebook.com/search/user1/friends/user2/friends/108325505857259/residents/
intersect
Ez a parancs azt keresi, hol dolgoznak valakinek a barátai:
/friends/employers
Cégek keresése (itt értelemszerűen a céghez tartozó Facebook-ID után írjuk be a parancsokat):
/likers
/users-checked-in
/employers
Ha megnézzük egy adott parancssor találati oldalát, a keresőmezőben láthatjuk, hogy az URL-be
kódolt parancsokhoz minden esetben tartozik egy szöveges keresőkifejezés is. Például a Mark Zuckerberg Londonban élő követőinél ezt olvashatjuk:
london, united kingdom residents who followed mark zuckerberg
Ez elsőre talán egyszerűbbnek tűnhet, mint a parancssoros keresés, de hátránya, hogy csak akkor
kapunk találatot, ha pontosan tudjuk, hogyan kell beírni egy adott hely nevét (látjuk, hogy Londonnál
nem elég, hogy London, hanem az kell, hogy london, united kingdom), illetve annak az embernek a
nevét, akire keresünk.
Vannak azonban olyan helyzetek, amikor ez az egyszerűbb megoldás. Például amikor két ország
között keresünk kapcsolatokat. A következő parancssor például olyan, Szíriában élő embereket keres,
akik korábban Magyarországon éltek (legalábbis a Facebook-adatlapjuk szerint):
people who used to live in hungary and who now live in syria –
 
https://www.facebook.com/search/top/?q=people%20who%20used%20to%20live%20in%20hungary%20and%20who%20now%20live%20in%20syria
De kereshetünk olyan embereket is, akik Szíriában élnek, és beszélnek magyarul:
people who speak hungarian and live in syria –
 
https://www.facebook.com/search/top/?q=people%20who%20speak%20hungarian%20and%
20live%20in%20syria
Ezzel korántsem soroltuk fel az összes lehetőséget. A Facebookon bevethető keresőkifejezések és
parancsok, illetve ezek kombinációja majdhogynem végtelen. Könnyen találhatunk olyan weboldalakat, amelyek kísérletet tesznek ezek egy részének listázásra, mint például ez a bejegyzés:
http://www.labnol.org/internet/facebook-graph-search-commands/28542/
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A Google és más keresőprogramok ugyan tényleg hatalmas segítséget jelentenek az információgyűjtésben, de egyrészt vannak olyan oldalak, amelyekre az ő keresésük nem terjed ki, másrészt pedig
vannak olyan célzott keresések, amikor érdemes eleve a forráshoz menni.
K-Monitor: http://k-monitor.hu/
Amikor az újságírók elkezdenek foglalkozni egy témával, akkor az első dolog, amit tudniuk kell, hogy
milyen más kapcsolódó cikkek jelentenek már meg. Ha közpénzről vagy korrupcióról van szó, akkor
ehhez kiváló forrás a K-Monitor nevű antikorrupciós szervezet adatbázisa. A K-Monitor évek óta gyűjti
a magyarországi korrupció témájában megjelent online cikkeket, és ezeket a szereplők alapján kategorizálva, könnyen kereshető rendszerben tárolja.
MTI archívum: mti.hu
Az MTI oldalán ingyenesen lehet regisztrálni, és azon belül hozzá lehet férni a hírügynökség több évtizedes archívumához.
Országgyűlés: http://www.parlament.hu/
Közélettel foglalkozó újságírók számára a parlament oldala az egyik leggazdagabb információforrás. Képviselői életrajzok, vagyonbevallások, törvényjavaslatok, interpellációk, sőt még a felszólalások
jegyzőkönyvei is megtalálhatók. Ha érdekel bennünket egy téma, akkor elég utánanézni, hogy mely
képviselők szólaltak meg azzal kapcsolatban, és máris kapcsolatba léphetünk velük mint potenciális
forrásokkal.
Jogszabályok: http://net.jogtar.hu/ és http://njt.hu/
Ezeken az oldalakon jogszabályok között kereshetünk. Természetesen az értelmezésükhöz nem árt
kikérni szakjogász véleményét.
Közpénz:
• Európai uniós támogatások: https://www.palyazat.gov.hu/tamogatott_projektkereso. Ezen az
oldalon az EU-forrásból támogatott magyarországi projektek adatai találhatók meg.
• Közbeszerzési adatbázisból több is van:
• h
 ttp://kozbeszerzes.hu/adatbazis/keres/hirdetmeny/ – Ez a hivatalos állami közbeszerzési oldal.
Keresőfelületén lehet böngészgetni a különböző közbeszerzési eljárások adatai között. Hátránya,
hogy nem lehet belőle tömegesen adatokat exportálni.
• h
 ttp://ted.europa.eu – Ez az európai uniós közbeszerzési oldal, ezen megtalálható a magyar közbeszerzések jelentős része is.
• h
 ttp://kozbeszerzes.ceu.hu/ – Ezt a nem hivatalos közbeszerzési adatbázist a Közép-Európai
Egyetemen működő Microdata nevű kutatócsoport készítette. Nagy előnye, hogy akár listázhatjuk
is a bennünket érdeklő közbeszerzéseket a megadott szempontok szerint (például ha egy adott
cég összes nyertes pályázatára vagyunk kíváncsiak), és az adatbázist le is tölthetjük. Fontos azonban tudni, hogy ez archív, 1997 és 2013 közötti adatokat tartalmaz.
• h
 ttp://www.kozpenzkereso.eu/ – Ezt is egy kutatócsoport – a Corruption Research Center Budapest – hozta létre és működteti. Napi frissítésű, és szintén van benne lehetőség az adatok listázására, valamint letöltésére.
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• h
 ttp://www.redflags.eu/ – Ez az adatbázis a K-Monitor, a Transparency International és a Petabyte
közös projektjének eredménye. Az oldal megmutatja, hogy melyek a potenciálisan gyanús közbeszerzési eljárások (például azért, mert túl rövid idő van megadva a pályázatok leadására).
• h
 ttp://vagyonkereso.hu – A Direkt36, a 444, a Transparency International és a Független Médiaközpont közös projektjében létrehozott oldal a parlamenti képviselők vagyonbevallásának adatait
tartalmazza több évre visszamenőleg, digitális, vagyis kereshető formátumban.
Céges adatbázisok:
• Ha profi és gyors keresési szolgáltatást akarunk (ilyet nyújt az Opten.hu, a Ceginfo.hu, a Bisnode.
hu), akkor azért sajnos fizetni kell. Az ingyenes állami verzióban (https://www.e-cegjegyzek.hu/)
is megtalálható nagyon sok érdemi információ a cégekről.
• A Cégközlöny (http://cegkozlony.hu/) szintén hasznos forrás, ha cégeknek akarunk utánanézni,
mert itt megjelenik minden olyan hirdetmény, amelyeket a cégeknek közzé kell tenniük (például
ha változás történik a cég vezetésében, vagy felszámolás indul ellenük).
• Az E-beszámoló (http://e-beszamolo.kim.gov.hu/) nevű oldal az egyik legnagyobb barátja a gazdasági ügyekről író újságíróknak. Ezen az állami oldalon találhatók meg a cégek üzleti beszámolói,
amelyekből részleteket tudhatunk meg a bennünket érdeklő vállalkozás tevékenységéről és eredményességéről.
Ingatlanokra vonatkozó adatbázisok:
Magyarországon az ingatlanok tulajdonosi adatai nyilvánosak, viszont csak korlátozott módon kereshetőek. Ha tudjuk a helyrajzi számot, akkor az illetékes földhivatalban ingyen megnézhetjük az adott
ingatlan adatait. Ha van Ügyfélkapu-hozzáférésünk, akkor online is megtehetjük ugyanezt a Magyarorszag.hu oldal Ingatlankereső rovatában, viszont itt az adatok lekérése pénzbe (ingatlanonként legalább ezer forintba) kerül.
Nemzetközi adatbázisok:
Nagyon sok magyar és európai adat hozzáférhető uniós adatbázisokban is.
• Ilyen például a Tender Electronic Daily (http://ted.europa.eu/), amely az EU-országokban lebonyolított közbeszerzések adatait tartalmazza.
• Sok egyéb témájú adat (gazdasági, oktatási, tudományos stb.) érhető el az EU központi oldalán:
http://data.europa.eu/euodp/en/data.
Gyakran előfordul, hogy a magyarországi történeteknek vannak külföldi szálai, feltűnnek szereplőként külföldi cégek vagy magánszemélyek. Szerencsére egyre több olyan oldal és adatbázis van, amely
segít az ilyen jellegű keresésekben.
• A
 kiindulópont szinte minden ilyen esetben az Investigative Dashboard (https://investigativedashboard.org/), amelyet kifejezetten ilyen kutatási célokra és kifejezetten újságíróknak hozott létre
az Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) nevű tényfeltáró hálózat. Ezen az
oldalon nemcsak az egyes országok céges adatbázisai vannak összegyűjtve, hanem működik egy
profi „researchölőkből” álló csapat, amely segíti a kutatásaikban elakadt újságírókat.
• Az Opencorporates nevű oldal (https://opencorporates.com) egy helyen gyűjt adatokat a világ
minden táján működő cégekről. Az adatok ingyenesen hozzáférhetőek, az adatbázis pedig folyamatosan bővül.
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• A
 z International Consortium of Investigative Journalists nevű tényfeltáró hálózat hozta létre az
Offshoreleaks-adatbázist (https://offshoreleaks.icij.org/), amely a Panama-iratokban és más
kiszivárgott anyagokban szereplő offshore-cégekről tartalmaz információkat.
Adataggregátor oldalak:
Egyre több olyan kezdeményezés van, amelynek célja, hogy a folyamatosan növekvő nyilvános adattömeget egy helyre gyűjtse és kezelhető formában hozzáférhetővé tegye másoknak. A már említett
említett OCCRP is létrehozott egy olyan oldalt (https://data.occrp.org/), amelyen a luxembourgi közlönytől az azerbajdzsáni közbeszerzési adatokon át a magyar uniós támogatási szerződésekig rengeteg közadat megtalálható. Ehhez csak regisztrálni kell, utána ingyenesen hozzáférhetők az adatok.
Szintén ingyenesen lehet keresni az Enigma nevű oldalon (http://enigma.io/), amely szintén egy központi helyen gyűjt értékes adatokat többek között hajózásról, ingatlantulajdonosokról vagy amerikai
hatósági eljárásokról.
További forrásokért és adatújságírási tanácsokért érdemes ellátogatni ezekre az oldalakra:
• Global Investigative Journalism Network: http://gijn.org/resources/data-journalism/
• Data Driven Journalism: http://datadrivenjournalism.net/resources
• Investigative Reporters and Editors: http://ire.org/nicar/
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