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N ézzük az elmúlt éveket és a je-
lenlegi helyzetet különböző 
megközelítésben. Elsősorban a 

nyomtatott napilapok piacára fókuszá-
lunk, ugyanis ezt veszélyezteti legin-
kább a megszűnés – kimondva, kimon-
datlanul.

A napilapkiadás buktatói

Azokban a régiókban, ahol több napilap 
versenyzett egymással, sokáig magától 
értetődő volt, hogy a lapot a lehető legko-
rábban, sokszor már reggel 6–7 órára ház-
hoz viszik a kiadvány saját terjesztőháló-
zatának munkatársai. Ez volt a többlet, 
amivel előnyt tudott szerezni egyik napi-
lap a másikhoz képest. Székelyudvarhely 
és Csíkszereda esetében például a Hargita 
Népével szemben az egykori Udvarhelyi 
Híradó és a Csíki Hírlap. Viszont ha csak 
a benzinár-növekedést tekintjük, a lapok 
ára nem tudta követni a valóságot. Ha 
évtizedekben vizsgáljuk az árak alakulá-
sát, akkor is 4–5 évente 20–30 százalékos 
áremeléssel próbálkozhatott a napi sajtó, 
ezzel szemben az üzemanyag ára 20 év 
alatt hússzorosára nőtt.

1998 februárjában a Petrom az ólom-
mentes benzin literjét 2900 lejre (0,29 
RON) drágította. 2014-ben ugyanaz az 
üzemanyag kb. 5,75 lejbe kerül, ami azt 
jelenti, hogy 15 év alatt az ár több mint 
1980 százalékkal nőtt. Ugyanazon idő-
szak alatt az infl áció mintegy 225 száza-
lék volt, tehát reálértékben 2014-ben egy 
liter benzin hozzávetőleg tizennyolcszor 
többe kerül, mint másfél évtizeddel ko-
rábban – írta ezt a MASZOL még 2014-
ben, hogy ne magunkat idézzük.

De van itt más is, amiről nem tud 
mindennapi előfi zetőnk-fogyasztónk: a 
román állam által ránk rótt kötelezettsé-
gekről. 2017 szeptemberétől változott a 
járulékok befi zetésére vonatkozó szabá-
lyozás. Ha egy-két órában foglalkoztatunk 
bárkit (lapkihordók), akkor is a nyolc óra 
utáni, tehát főállás szerinti adójáruléko-
kat kell befi zetni, ha máshol nincs állo-
mányban a foglalkoztatott. Márpedig a 
lapkihordók többsége nincs főállásban, 
hiszen éppen ezért vállalta az egyórás be-
dolgozói munkát. Ez jelenleg számokban 
azt jelenti, hogy például egy kistelepülé-
sen, ahol 20 napilapot kell(ett) kézbesíte-
ni, ami egy óra alatt megoldható, nos, az 
egyórás munkabér (bruttó 260 lej) után 
903 lejt kell befi zetni az államnak – ha-
vonta. Ugyanúgy, mintha nyolc órában 
lenne alkalmazva a bedolgozó. Hogy van, 

aki feketén, zsebbe fi zet? Van, de ez a lé-
nyegen nem változtat: az erdélyi magyar 
napilapok árképzése nem követte a piaci 
realitást az elmúlt évtizedben. Míg Euró-
pának nincs olyan szeglete, ahol szabad 
eladásban 1 euró alatt lehetne napilapot 
vásárolni (1 EUR = 4,76 lej), addig az erdé-
lyi magyar napilapok mindegyikét bőven 
1 euró alatt árulják. Jóllehet az üzemanyag 
ára nem tér el az európai átlagtól. Miként a 
papír ára sem.

Ugyanakkor más drágulással is 
szembesülni kellett. 2018-ban kétszer is 
drágult az újságpapír 5–8 százalékkal, 
ez éves szinten 10–16 százalékos több-
letkiadást jelent a napilapkiadóknak. 
Az ágazat előrejelzései szerint 2019-ben 

további drágulás várható, ami nem ro-
mániai, hanem európai előrejelzés, és az 
árnövekedés 2–3 évig is eltarthat, hason-
ló ütemben.

A kézbesítés luxus

A nagybetűs szakma adós az újságol-
vasók-fogyasztók pontos tájékozta-

tásával. A valódi helyzettel történő 
szembesítés elmaradásában nem kis 
szerepük van a szakmai szervezetek-
nek, a Magyar Újságírók Romániai 
Egyesületének (MÚRE) és a Romániai 
Magyar Helyi és Regionális Lapkiadók 
Egyesületének, pedig utóbbi tagjai, az 
aradi Nyugati Jelen, a marosvásárhelyi 
Népújság, a nagyváradi Bihari Napló, 
a sepsiszentgyörgyi Háromszék, a ko-
lozsvári Szabadság, a szatmárnémeti 
Szatmári Friss Újság, valamint a Har-
gita Népe kiadói mind szembesültek 
a fenti problémákkal. A vészharangot 
mégsem kongatja senki, aminek persze 
van magyarázata: a kiadók többsége 
túlélésre rendezkedett be, egy évre ter-
veznek előre, és a veszteségeket kizá-
rólag támogatásokból próbálják fedez-
ni (erről lásd vonatkozó cikkünket). De 
mi lesz 5–10 év múlva?

A kézbesítés luxus. Drasztikus ár-
emelés nélkül törvényesen nem lehet 
fenntartani saját terjesztőhálózatokat, 
vagyis itt nyernek értelmet a feketén 
fi zetett alkalmazottak. Van, aki ezt be 
meri vállalni, de kockázatos. Ugyanak-
kor az áremeléstől mindenki fél, mert 
az átlag napilap-előfi zető hatvan év fö-

lötti, akinek minden lej számít. Ördögi 
kör, amelyből csak akkor lehet kilépni, 
ha a terjesztés költségeit a napilap elő-
állításától-gyártásától külön kezeljük, 
és számolni kell azzal, hogy bizony a 
kézbesítés többe kerülhet, mint maga 
az újság. A Krónika és a Székelyhon ki-
adója 2018-ban szembesült azzal, hogy 
akkor veszít a legkevesebbet, ha nem 

vesz fel új előfi zetést. Ami maga a ha-
lál…

Magyar nyelvű lapot olvasni 
nem ajándék!

A napilapok olvasóinak korfáját fi ata-
lítani kell, ami csak újragondolt tar-
talommal, a szolgáltatások (például 
szakmai mellékletek!) bővülésével le-
hetséges. Tudomásul kell venni, hogy 
a nyomtatott (napi)lapok funkciója 
megváltozott/változik: a hírversenyben 
való részvételt el kell engedni, mert a 
tegnapi hírekkel nem lehet már „meg-
verni” az online médiát, netán a közös-
ségi oldalakat. A súlypont a tájékoztató 
műfajokról átkerül az összetettebb, 
ugyanakkor szakmailag nagyobb kihí-
vást jelentő szubjektív (sajtó)műfajokra 
(háttér, riport, mélyinterjú, jegyzet, vé-
lemény, tanulmány, infografi ka stb.), 
utóbbira viszont fel kellene készülnie 
az erdélyi magyar újságíróképzésnek is. 
Az íráskészség nem elég, a „mindenhez 
is”, azaz a semmihez sem értő újságíró 
egyre kevésbé lesz vonzó médiamun-
kás a kiadók számára. És végre fel kéne 
kerülni a román(iai) hirdetési piac tér-

képére mint Székelyföld, ahol elérhető 
500–600 magyar anyanyelvű potenciá-
lis fogyasztó.

Ami pedig az olvasót illeti: ideje tuda-
tosítani, hogy az identitás megőrzésének 
elengedhetetlen záloga az is, hogy er-
délyi-székelyföldi magyar nyelvű napi-
lapot olvasunk. Vagy olvashatunk. Tíz-
húsz év múlva – is…

Paradigmaváltás kell, vagy itt a halál
Életképes-e az erdélyi magyar nyomtatott sajtó?
• A KILÁTÓ e havi számát a címben megfogalmazott kérdésnek szenteljük: merre, 
erdélyi-székelyföldi magyar nyelvű média? – különös tekintettel a nyomtatott saj-
tónkra. Összeállításunkban megvizsgáljuk médiumaink működését, támogatási 
rendszerét, piac(nélkül)i túlélési gyakorlatát és „kényelmes” elkényelmesedését, 
valamint kísérletet teszünk arra, hogy eloszlassuk, vagy inkább felszámoljuk a 
tév hiteket, amelyekkel az olvasókat-fogyasztókat nagyon ritkán szembesíti a 
hazai médiaszakma. Mégpedig azzal, hogy adósok vagyunk a nyomtatott erdé-
lyi-székelyföldi magyar sajtó közép- és hosszú távú jövőképével. Is.

Több hullámban 
várható 
papírdrágulás 
2019-ben is
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A napilap 
funkciója és 
rendeltetése 
megváltozott: 
nem a hír-
versenyben, 
hanem az 
értelmezésben 
nő a szerepe.




