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Önmagában 
nem bűn vagy 
elítélendő, ha 
valaki támoga-
tást kap – hiá-
ba is sugallja 
bárki is ezt. 
A felhasználás 
módját, azt le-
het vitatni. Az 
ún. oknyomo-
zók nagy hibát 
követnek el, 
amikor csak a 
támogatás té-
nyéből vezet-
nek le bármi-
féle gyanút...

▴   I N F O G R A F I K A :  T Ó T H  S Z I L Á R D

1. Brassói Lapok 43 000
2. Hargita Népe 25 000
3. Irodalmi Jelen 32 000
4. Látó Szépirodalmi 
     Folyóirat 40 000
5. Művelődés – 
    a Szabadság művelődési 
    melléklete, nem azonos 
    a Művelődés nevű 
    havilappal 40 000
6. Múzsa, a Maros megyei 
    Népújság melléklete 42 000
7. Székely Hírmondó 22 000
8. Székelyföld Kulturális 
     Folyóirat 25 000
9. Szilágyság 22 000
10. Várad Kulturális 
      Folyóirat 25 000
11. Transindex.ro 25 000

A 11 lap és portál tehát összesen 
359 000 lej támogatásban részesült, ami 
az összes kiosztott támogatás 46,5 szá-
zalékának felel meg. A kulturális, mű-
vészeti lapok, magazinok támogatását 

fi gyelmen kívül hagyva ismét megnéz-
tük, hogy a szórványmagyarság tájékoz-
tatására fókuszáló helyi közéleti lapok 
mennyi támogatást kaptak a Brassói La-
pok és a Szilágyság újságok kivételével:

1. Bányavidéki Új Szó 8000
2. Besztercei Híradó 6000
3. Biharország 8000
4. Bukaresti Magyar Élet 4000
5. Hétfalu 2500
6. Heti Új Szó 12 000
7. Hunyad Megyei Hírmondó 9000
8. Kraszna 3000
9. Lugosi Hírmondó 2000
10. Moldvai Magyarság 2000
11. Nagykároly és vidéke 3000
12. Nagy-Küküllő kulturális 
      és közéleti havilap 6000
13. Nagyszeben és vidéke 3000
14. Pécskai Élet 2500
15. Sarmasági Hírmondó 1500
16. Szászrégen és vidéke 3000
17. Medgyes.ro 5000
18. Nagybánya.ro 4000

Összesen 87 500 lejnyi támogatás 
jutott tehát 2017-ben a szórványban mű-
ködő közéleti lapokra, ez alig valamivel 
több, mint a kolozsvári Szabadság és a 
marosvásárhelyi Népújság mellékleteire 
megítélt összeg, a teljes összegnek pedig 
mindössze 11,33 százaléka.

A Sarmasági Híradónak viszont évi 
1500 lejnyi támogatást kellett beoszta-
nia. Közben a többi szórványtámogatás 
is elenyésző mértékű, ám 9000 lejt (a 
szórványlapokra jutó összeg több mint 
tíz százalékát!) a hunyadi RMDSZ tulaj-
donában álló, Hunyad Megyei Hírmon-
dó vitte el.

Ugyancsak 2017-ben a Communitas 
Alapítvány a Magyar Újságírók Romániai 
Egyesületének (MÚRE) is megítélt 18 000 
lejt „romániai magyar sajtó” címen.

A 2018-as bírálóbizottság 
és a támogatott lapok

Ugyancsak Porcsalmi Bálint vezette 
2018-ban a sajtótámogatások elbírálásá-
ra összehívott ülést, Ambrus Attila, Ma-
gyari Tivadar, Szász Attila, Karácsony 
Zsigmond társaságában, míg Rácz Éva, 
Csép Andrea és Szűcs László hiányoztak.

Érdekes, hogy a bizottságban részt 
vevő Karácsonyi Zsigmond, a marosvá-
sárhelyi Népújság főszerkesztője arról 
szavazott, hogy a Népújság kapjon-e – és 
ha igen, mennyi – támogatást.

A CA 2018-ban 721 000 lejt osztott 
szét, ebből ismét jutott a MÚRE-nak 20 
000 lej, míg végül a „régi ismerősök” 
újból elvitték a teljes összeg majdnem 
felét, mintegy 326 000 lejt az alábbi el-
osztásban:

1. Brassói Lapok 43 000
2. Hargita Népe – több címen, 
    azaz Aranyalma, kisgyermekeknek 
    szóló melléklet: 2000 lej; Műhely, 
    kulturális művészeti melléklet: 
    25 000 lej; SapiNépe diákmelléklet 
    5000 lej; Székely Konyha gasztro-
    melléklet: 5000 lej; Toronyiránt, 
   egyházi művelődési melléklet: 
   2000 lej – összesen  39 000
3. Helikon 35 000
4. Korunk 35 000
5. Látó 40 000
6. Népújság – Múzsa, 
     irodalmi, művészeti 
     melléklet 42 000
7. Nyugati Jelen – 
    Irodalmi Jelen melléklet 30 000
8. Székelyföld Kulturális 
     Folyóirat 22 000
9. Szilágyság 22 000
10. Várad folyóirat 25 000
11. MÚRE 20 000

Összesen tehát, a MÚRE-nak nyújtott 
támogatással együtt 346 000 lejt vittek el 
a „nagyok”, ami a teljes összeg 47,98 szá-
zaléka. Összehasonlításképpen: a szór-
ványban működő közéleti lapok és por-
tálok – a Brassói Lapok és a Szilágyság 
lapokat nem számolva 21 közéleti helyi 
témájú lap – összesen 88 500 lejt kaptak, 
ami a teljes összeg alig 12 százaléka.

A képet jelentősen árnyalja, hogy ez 
utóbbi összegen 21 szórványban működő 
közéleti jellegű lap osztozott, a Sarmasá-
gi Hírmondó viszont ismét 1500 lejt ka-
pott, és a támogatott lapok nagy részé-
nek (15 újság) esetében sem haladta meg 
az összeg az 5000 lejt, kivétel a hunyadi 
RMDSZ tulajdonában lévő Hunyad Me-
gyei Hírmondó, amely ezúttal bezsebel-
hette a szórványlapokra fordított összeg 
több mint 10 százalékát.

Ugyanez másként: az RMDSZ 
szerepe a sajtótámogatásban

Mint említettük, a román kormány 1994 
óta évente támogatja a területén élő ki-
sebbségeket. Ám azóta is mélyülő és 
egyre inkább húsba vágó vita folyik 
arról, hogy kinek küldi ezt a pénzt a 
román állam. Amennyiben az RMDSZ-
nek, akkor a szövetség úgy költi el és 
arra, amire és ahogyan akarja, elszámo-
lási kötelezettséggel csakis a pénzügyi 
hatóságok felé tartozik.

Viszont ha ez a pénz a magyar ki-
sebbséget illeti meg, és az RMDSZ, mint 
jogi személy csak az összeg kezelője, 
akkor, ha törvényes értelemben nem is, 
de morálisan mindenképp kötelessége 
elszámolni a magyar közösség felé a 
költekezéseivel.

A szövetség sokáig nem is volt hajlan-
dó a nyilvánosság elé állni és megmutat-
ni, mire költi a közel ötmillió eurót, amit 
évente a DRI-től kap. Az Átlátszó Erdély 
pereskedésére volt szükség ahhoz, hogy 
a dokumentumokra egy újságíró is pil-
lantást vethessen.

Az RMDSZ beszámolói kötelezettsé-
gének is csak szűkszavúan tesz eleget. 
Honlapjukon továbbra is a 2016-os be-
számoló az utolsó, ami elérhető – így 
mi is csak ebből tudunk dolgozni. Innen 
kiderül, hogy az alakulat 2016-os évi 27 
606 323 lejes költségvetésének jelentős 
részét az említett kisebbségi alapból ér-
kező összeg teszi ki, azaz 22 877 630 lej 
– a fennmaradó összeg tagdíjakból és 
egyéb bevételekből áll össze. Ebből az 
összegből 2016-ban 692 864 lejjel támo-
gatták a Maszol.ro hírportált – összeha-
sonlításképp: ugyanebben az évben 21 
civil szervezetnek összesen 545 428 lejt 
juttatott az RMDSZ, azaz mintegy 150 
ezer lejjel kevesebbet.

Ugyanakkor a Szövetség 8 697 066 
lejjel támogatta a Communitas Alapít-
ványt, amely ezt a pénzt osztja szét 
pályázatokon, például sajtóorgánumok 
között az ismertetett módon. 2016-ban 
a fent említett több mint 150 ezer eurós 
támogatás mellett háromezer lejes ösz-
szegre is sikeresen pályázott a Maszol.
ro a Communitas Alapítványnál. Az 
arányok jobb érzékeltetése végett: úgy 
kapott még háromezer lejt az RMDSZ-től 
már több mint 150 ezer eurós támogatást 
magáénak tudó Maszol, hogy a Sarma-
sági Hírmondónak évi 1500 lej jutott.

Kik döntenek a támogatásokról?

Az RMDSZ nem tünteti fel honlapján a 
kuratóriumi, bizottsági tagokat, de a 
Communitas Alapítvány Sajtó Szaktes-
tületének összetétele ismert, amint azt 
fentebb leírtuk.

Sem az RMDSZ, sem a Communitas 
Alapítvány nem támogatott olyan napi-
lapokat, portálokat, magazinokat, ame-
lyek nem tartoznak a Szövetség hold-
udvarába: a vizsgált időszakban nem 
kapott támogatást sem a Krónika, sem 
a Székelyhon, sem a székelyföldi Hír-
lap-család, dacára annak, hogy ezek a 
sajtóorgánumok együtt és külön-külön 
is szép számú olvasót érnek el. A pén-
zekről döntő bizottságokban alig találni 
olyan személyt, aki legalább egy kicsit 
ne illeszkedne bele az RMDSZ-es arche-
típusba. Például 2018-ban is a Commu-
nitas Alapítvány Sajtókollégiumának 
pénzekről döntő bizottságában ott ült 
Rácz Éva, annak a MÚRE-nak az elnöke, 
amely ugyanezen grémium jóvoltából 
20 000 lejes támogatásban részesült.




