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Brassói lapok - 40 000 lej

Látó - 40 000 lej

Helikon - 25 000 lej

Székelyföld Kulturális Folyóirat - 25 00

Székelyföld Kulturális Folyóirat - 25 00
Szilágyság - 22 000 lej

Várad Kulturális Folyóirat - 25 000 le

Várad Kulturális Folyóirat - 25 000 lej

Transindex - 23 000 lej

Transindex - 25 000 lej

Szórványban működő kö
Ku

Korunk - 35 000 lej

Brassói lapok - 43 000 lej

közéleti lap - 88 500 lej

Hargita Népe - 25 000 lej

Szépirodalmi Folyóirat - 40 000 lej
Múzsa - 40 000 lej
Maros megyei Népújság melléklete - 4

Székely Hírmondó - 22 000 lej

18 szórványban működő lap és

Irodalmi jelen - 32 000 lej
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KILÁTÓ – DOM

A z erdélyi magyar média a hir-
detési és reklámbevételeken túl 
leginkább négy (ami valójában 

három) forrásra támaszkodhat, ahonnan 
anyagi támogatást remélhet, ezek pedig 
a következők: az RMDSZ, a Communitas 
Alapítvány, a magyarországi Bethlen Gá-
bor Alap és a helyi költségvetések.

Cikkünk első felében megvizsgál-
juk, hogy a 2016–2018-as időszakban az 
erdélyi magyarság támogatására, kép-
viseletére alakult szervezetek, alapít-
ványok, azaz a mi adólejeinkből román 
állami pénzekhez jutó Communitas Ala-
pítvány és az RMDSZ miként támogatják 
az erdélyi magyar sajtót.

A mindenkori román kormány az In-
teretnikus Kapcsolatok Osztályán (De-
partamentul Relații Interetnice – DRI) 
keresztül 1994 óta évente juttat anyagi 
támogatást a Románia területén élő, hi-
vatalosan is elismert 19 kisebbségnek, 
köztük nekünk, magyaroknak. 2009-ig 
ezt a pénzt a Communitas Alapítvány ke-
zelte, majd 2009 után, amikor az RMDSZ 
lemondott a pártoknak járó költségvetési 
támogatásról, ez az összeg az RMDSZ-hez 
került. Korábban arra sem volt lehetőség, 
hogy az erdélyi magyarság megtudja, 
mire költik ezeket a pénzeket a szövetség 
vezetői, ám az Átlátszó Erdély blog végül 
– miután pert nyert ez ügyben az RMDSZ 
ellen – sikeresen megszerezte az adatokat. 
Akkor kiderült, hogy az RMDSZ nagyrészt 
saját magára (ingatlanok bérlésére, fi ze-
tésekre stb.) költi ezt a pénzt, illetve egy 
tekintélyes részét továbbadja a Commu-
nitas Alapítványnak, amely aztán pályá-
zati úton juttatja el az erdélyi magyar civil 
szervezetekhez, a sajtóhoz.

Ebből a román állami pénzből az er-
délyi magyar sajtónak is jut, mégpedig 

Miből él 
az erdélyi 
magyar sajtó?
A szórványmédia nem prioritás

• Röntgenfelvételt készítettünk az erdélyi magyar sajtó jelenlegi 
állapotáról, továbbá arról, hogy miként, milyen üzletpolitikával vé-
szelik át médiumaink a jelenkor és az elmúlt esztendők kihívásait: 
Erdélyben is egyre nagyobb teret hódít magának az online újságírás, 
miközben az üzemanyagok és a nyomdaköltségek drágulása jelen-
tősen visszavetette a nyomtatott sajtó fejlődését. Megvizsgáltuk azt 
is, mire elég, és mire költik a kiadók az erdélyi magyarságnak szánt 
anyaországi, bukaresti és helyi sajtótámogatásokat. Három évre visz-
szatekintő átvilágítást nyújtunk át most olvasóinknak.

A kulturá-
lis-közéleti ki-
adványok a tá-
mogatásokkal 
bevételként 
számolnak, és 
veszteségei-
ket próbálják 
csökkente-
ni általuk. 
Fejlesztések 
helyett.

két helyről is: az RMDSZ-nek ugyan-
úgy van sajtótámogatási alapja, mint 
a Communitas Alapítványnak – ilyen-
formán mindkettő Bukarest magyar 
kisebbségnek szánt évi juttatása fölött 
rendelkezik.

Az erdélyi magyar sajtó ugyan-
akkor a különböző önkormányzatok 
költségvetésére is támaszkodhat. Ám 
a polgármesteri hivatalok és a megyei 
tanácsok médiára költött pénzeinek 
útját és sorsát vizsgálni – annak bo-
nyolult és gyakran átláthatatlan mi-
volta miatt – roppant mód embert pró-
báló feladat. Kísérletet azonban erre 
is teszünk.

A Communitas Alapítvány 
tevékenysége

A Communitas Alapítvány Sajtó Szak-
testülete elé (amely az erdélyi magyar 
média támogatásával kapcsolatos leg-
nagyobb hatású döntéseket hozza) 2016-
ban 94 pályázat került.

Ezek közül 75-öt bíráltak el pozití-
van. A Bányavidéki Új Szó (amely egy 
évvel később már a megszűnés szélére 
sodródott, és emiatt olvasóihoz fordult 
támogatásért) ebben még 7000 lejes tá-
mogatást kapott a CA-tól. 

Ugyanebben az évben a CA összesen 
556 400 lejt osztott szét a 74 különböző 
erdélyi magyar sajtóorgánum között, 
aminek majdnem felét – 213 000 lejt – 
összesen hét lap emésztette fel. Amelyek 
között egy szórványlapot találunk, a 
Brassói Lapokat (40 000 lej).

A kisebb kulturális lapokat, maga-
zinokat, oktatási segédanyagokat nem 
számolva megnéztük, hogy a nehéz 
helyzetben lévő csángó- és szórvány-
vidéki lapok mennyit kaptak: a Brassói 
Lapok kivételével 21 szórványban vagy 
Csángóföldön működő lap kapott in-
kább kisebb, mint nagyobb támoga-

tást, összesen 112 000 lej értékben, ami 
nem éri el az előbb említett hét lap tá-
mogatási összegét.

A 2016-os bírálóbizottság 
és a támogatott lapok

Az elbíráló bizottságot Kovács Péter, 
az RMDSZ egykori ügyvezető elnöke, 
jelenleg a Kolozsvári Rádió főszer-
kesztője vezeti, Ambrus Attila, Kará-
csony Zsigmond, Szűcs László, Csép 
Andrea, Magyari Tivadar és Rácz Éva 
társaságában, Szász Attila, a Maros-
vásárhelyi Rádió főszerkesztője hi-
ányzik az ülésről.

Brassói Lapok 40 000
Helikon 25 000
Korunk 35 000
Látó 40 000
Székelyföld 
Kulturális Folyóirat 25 000
Várad Kulturális Folyóirat 25 000
Transindex.ro 23 000

A 2017-es bírálóbizottság 
és a támogatott lapok

Nagyjából hasonlóan alakult a támoga-
tási arány 2017-ben is, amikor 99 pályá-
zatból 79-et részesített pozitív elbírálás-
ban a CA, amely ebben az esztendőben 
összesen 772 000 lejt osztott ki az erdélyi 
magyar sajtónak.

A pályázatokat elbíráló testületet 
Porcsalmi Bálint vezette. Tagja volt 
még Ambrus Attila, Szűcs László és 
Rácz Éva – Szász Attila, a Marosvásár-
helyi Rádió főszerkesztője, Karácsony 
Zsigmond, a marosvásárhelyi Népújság 
főszerkesztője és Csép Andrea Maros 
megyei RMDSZ-képviselő hiányoztak 
az ülésről, ám érdekes módon annak a 
bizottságnak  a tagjai, amely nagyjából 
negyvenezer lejt juttatott a marosvá-
sárhelyi Népújság mellékletének. Az 
összeg majdnem felét viszont ebben az 
évben is mintegy 11 lap emésztette fel, 
köztük akadnak szép számmal „régi is-
merősök” is.




