Közérdekű adatok, kutatás nyilvános adatbázisokban
- műhelyfoglalkozás és szakmai konzultáció
Időpont: 2011. november 24. (csütörtök)
Helyszín: Hotel Villa Völgy - 3300 Eger, Tulipánkert u. 5.
Jelentkezési határidő: 2011. november 21. (hétfő)
A Független Médiaközpont a Heves Megyei Hírlap szerkesztőségével együttműködve műhelyfoglalkozást
tart újságíróknak és médiaszakos hallgatóknak 2011. november 24-én Egerben a közérdekű adatok
megismerésének szabályozásáról, az adatigénylés módjáról és a számítógépes eszközök segítségével
folytatott újságírói kutatómunkáról.
A program célja, hogy megismertesse az újságírókat azokkal az eszközökkel, amelyek segítségével
hozzáférhetnek közérdekű információkhoz, mindenekelőtt a közpénzek felhasználásával kapcsolatos
adatokhoz és milyen jogi segítségre számíthatnak. A foglalkozáson szó lesz arról is, hogyan lehet adatokat
igényelni, és a közösségi oldalakat felhasználni az újságírói munkában, főleg a helyi és a hiperlokális
médiában. Végül beszámoló hangzik el az oknyomozó újságírás legújabb nemzetközi trendjeiről is - a 2011
októberében Kijevben megtartott Globális Oknyomozó Újságírói Konferencia alapján.
A foglalkozáson a részvétel díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni írásban lehet 2011.
november 21-ig az ilona.moricz@cij.hu e-mail címen.
A műhelyfoglalkozás programja
9:30 – 10:00 – Regisztráció, kávé
10:00 – 10:20 – Megnyitó
Móricz Ilona, igazgató, Független Médiaközpont
Varga Ottó, kiadóigazgató-főszerkesztő, Heves Megyei Hírlap
10:20 – 11:00 - Az újságíró munka és a közérdekű adatokhoz való hozzáférés magyar szabályozása; a Legal
Leaks (Legális kiszivárogtatás) nemzetközi projekt keretében készített újságírói útmutató
Előadó: Orbán Sándor, Délkelet-európai Médiaközpontok Hálózatának igazgatója
11:00- 12:30 – Adatigénylés, kutatás és a közösségi oldalak a helyi médiában – hiperlokális újságírás
Előadó: Lőke András, az www.ittlakunk.hu főszerkesztője
12:30 – 13:30 – Ebéd
13:30 – 14:45 – Az online kutatás eszközei; keresés az Európai Unió nyilvános adatbázisaiban, az európai
uniós intézmények döntéshozatali eljárásainak dokumentumai – példák bemutatása
Előadó: Moskovits Ákos, az Európai Bizottság budapesti képviseletének munkatársa
14:45 – 15:00 - Kávészünet
15:00 - 16:00 – Oknyomozás nyilvános és fizetős adatbázisokban, az újságírói adatbázisok védelme
Előadó: Pethő András, origo.hu
16:00-16:45 – Az oknyomozó újságírás nemzetközi trendjei
Előadók: Lőke András, Móricz Ilona, Pethő András
16:45-17:00 – Értékelés, zárás
A program része a Független Médiaközpont oknyomozó projektjének. Támogató: Central and East
European Trust for Civil Society (CEE Trust)

