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1. A közirányításban megvalósuló nagyobb átláthatóság, felelősség és aktívabb lakossági 
részvétel alapelvére épülő nyílt kormányzat a világ egyre több országában fokozott 
elismerésre és elfogadásra talál. A demokráciát megtestesítő nyílt kormányzat hozzájárul 
a hatékonyabb igazgatás megvalósításához, valamint az infokommunikációs technológia 
(IKT) révén lehetővé teszi a különböző szereplők, úgy mint a kormányok, lakossági és 
civil társadalmi intézmények, vállalkozások, az ipar, a tudományos világ és mások között 
létrejövő kölcsönös együttműködéshez szükséges eszközöket és mechanizmusokat.

2. A fent említett szereplők közötti interakcióhoz számos egymással összefüggő kompetencia 
szükséges: megbízható információ-hozzáférés és -lehívás; az információ értékelése és 
hasznosítása; információ- és tudásteremtés illetve megőrzés; valamint az információ 
különböző csatornákon, formában és platformokon történő megosztása és cseréje. 
A megbízható kormányzati információn, kölcsönös tiszteleten, az etikai szabványok 
betartásán valamint az adatvédelmen és biztonságon alapuló interakció a hatékony és 
sikeres megvalósulás elengedhetetlen feltétele. A nyílt kormányzat célja az abban résztvevő 
közösségek és egyének jólétének biztosítása.

3. A fenti kompozit kompetenciák és attitűdök egy írástudási ökoszisztéma – médiaműveltség 
és digitális írástudás részét képezik (media and information literacy, MIL). A MIL és a 
nyílt kormányzat hatékony megvalósulása közötti kapcsolat nemzetközi szintű,pontos 
megfogalmazása még várat magára.

4. A „Médiaműveltség és digitális írástudás a nyílt kormányzati kultúra építésében” című 
nemzetközi konferencia 2016 június 6 és10 között került megrendezésre az Oroszországi 
Föderációban található Hanti-Manszijszkban. Az úttörő jelentőségű esemény során a 
következő célokat határozták meg: (1) a nyílt kormányzás/nyílt kormányzati kultúra fogalmi 
keretrendszerének lefektetése; (2) az innovatív és kreatív tapasztalatok illetve legjobb 
gyakorlatok cseréje a nyílt kormányzatban; (3) annak megvitatása, hogy a különböző 
kormányzati szereplők MIL kompetenciái hogyan fejleszthetik (segíthetik) a nyílt kormányzat 
gyakorlati megvalósulását; (4) a nyílt kormányzat alkalmazásának feltételét képező MIL 
oktatási programok bevezetésének előmozdítása.



5. A nemzetközi konferencia Hanti és Manysiföld (Oroszországi Föderáció) Önkormányzata, 
azUNESCO Információt Mindenkinek Programjának (IFAP) Oroszországi Bizottsága, és a 
Nemzetközi Könyvtári Együttműködési Központ által került megszervezésre, az UNESCO 
IFAP Kormányközi Tanácsának közreműködésével, illetve az Oroszországi Föderáció 
Sajtó és Tömegmédia Hivatala, az Oroszországi Föderáció UNESCO Bizottsága, és a 
LUKoil Petroleum támogatásával. A konferencia 45 országából érkező több mint száz 
résztvevője között jelen voltak a tudományos világ képviselői, politikusok, diplomaták, 
újságírók, tanárok, kormánytisztviselők, civil társadalmi aktivisták és magánvállalkozók.

6. A konferencia a 2012-ben Moszkvában elfogadott Médiaműveltség és Digitális Írástudás 
Nyilatkozata által meghatározott MIL definícióból indult ki, amely szerint: „A médiaműveltség 
és digitális írástudás az információ és tudás emberi jogokat tisztelő kreatív, törvényes 
és etikus módon való hozzáféréséhez, elemzéséhez, értékeléséhez, felhasználásához, 
létrehozásához és kommunikálásához szükséges tudás, attitűdök, készségek és 
gyakorlatok összessége.”

7. A konferencia másik kiindulópontja annak elfogadása volt, miszerint a nyílt kormányzati 
mechanizmus hozzájárul az alábbiak megvalósításához:

•	 az állami kormányzat felelősségének átláthatóbbá tételéhez és az állampolgároknak 
az állami kormányzat minőségével való megelégedettségéhez;

•	 a kormányzati tervezésben és döntéshozatalban való közvetlen részvétel 
lehetőségének növeléséhez az állampolgárok számára;

•	 a hatóságok közötti nyílt kommunikáció szintjében elérendő minőségi változás 
megteremtéséhez; és

•	 a hatóságok civil szektor általi sikeres és hatékony nyomon követéséhez.
8. A konferencia résztvevői az alábbi következtetéseket vonták le:

a) a médiaműveltség és digitális írástudás a nyílt kormányzat létrehozásának és 
fenntarthatóságának alapvető feltétele;

b) a médiaműveltség és digitális írástudás segít a következő ENSZ által megfogalmazott 
fenntartható fejlődési célok elérésében: 16.5, a korrupció és megvesztegetés 
minden formájának jelentős visszaszorításában; 16.6, minden szinten hatékony, 
felelős és átlátható intézmények kialakításában; 16.7, a minden szinten megvalósuló 
reszponzív, befogadó, részvételen alapuló és reprezentatív döntéshozatalban; 
illetve 16.10, a nemzeti törvények és nemzetközi megállapodások által biztosított 
nyilvános információ-hozzáférésben, és az alapvető szabadságjogok védelmében;

c) a médiaműveltség- és digitális írástudás-kompetenciáknak az élethosszig tartó 
tanulás részeként való elsajátítása minden szektor és csoport számára egyaránt 
fontos;

d) különleges figyelmet kell szentelni a kormányszervek valamint a nyílt kormányzat 
biztosításáért felelős köztisztviselők médiaműveltség- és digitális írástudás-
kompetenciáira;

e) a demokrácia új elemét és az e-kormányzat új szakaszát jelentő nyitott 
kormányzatra a digitális nyílt adathalmaznál és a kormányzati elektronikus 
szolgáltatásoknál szélesebb értelemben kell tekinteni, ugyanakkor az e-kormányzat 
és e-állampolgárság tanulságai és tapasztalatai hasznos forrásként szolgálnak 
a médiaműveltség és digitális írástudás nyílt kormányzati gyakorlatban betöltött 
szerepének megértésében; és

f) a médiaműveltség és digitális írástudás szakemberei, az ezzel foglalkozó tudósok, 
kutatók és az ezt gyakorlatban alkalmazóknak közvetlenül kell részt venniük a nyílt 
kormányzati gyakorlat rendszerének kialakításában.

9. A fentiek alapján a konferencia résztvevői arra ösztönzik nemzeti kormányaikat, az ENSZ 
szerveit (főként az UNESCÓ-t), az érintettkormányközi és közjogi szerveket, szakmai 
egyesületeket, oktatási, kutatási, kulturális és társadalmi szervezeteket, médiahálózatokat 
valamint gazdasági és ipari társaságokat, hogy

a) ismerjék el a médiaműveltséget és digitális írástudást a nyílt kormányzat és a nyílt 
kormányzati kultúra alapelemeként;

b) a médiaműveltség és digitális írástudás szakpolitikai mércéinek, értékelési 
rendszereinek és eszközeinek fejlesztését az oktatás, kultúra, az információs terület 
és a média nemzeti prioritásaként határozzák meg;

c) a médiaműveltség és digitális írástudás szakembereit vonják be a nyílt kormányzat 
létrehozásának folyamatába;

d) különítsenek el megfelelő mennyiségű forrást és biztosítsanak támogatást a 
nyílt kormányzat megvalósítását elősegítő médiaműveltség és digitális írástudás 
területén működő intézmények és hálózatok számára.

10. Jelen dokumentumot a következő országok képviselői dolgozták ki: Albánia, Andorra, 
Argentína, Azerbajdzsán, Brazília, Benin, Cseh Köztársaság, Dél-Afrikai Köztársaság, 
Egyiptom, Finnország, Franciaország, Fülöp-szigetek, Haiti, Hollandia, Honduras, India, 
Irán, Izrael, Kazahsztán, Kenya, Kína, Kirgizisztán, Kolumbia, Kongói Demokratikus 
Köztársaság, Lettország, Libanon, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Magyarország, 
Mexikó, Moldova, Marokkó, Nigéria, Norvégia, Olaszország, Oroszországi Föderáció, 
Örményország,Palesztin Autonómia, Paraguay, Románia, Szenegál, Thaiföld, Üzbegisztán, 
Venezuela, Vietnám, és Zimbabwe.


