
Marosvásárhelyen csak úgy dől a pénz

Ha Székelyudvarhely többet költött médiára, mint Csíkszereda és Sepsi-
szentgyörgy együttvéve, még inkább kiemelkedik Marosvásárhely esete, 
miután a 2017-es esztendőben Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala 
költötte a legtöbb pénzt reklámokra és hirdetésekre – országos viszony-
latban is.

A marosvásárhelyi hivatal reklámszerződéseiből az általunk vizsgált 2016–
2018-as időtartamra vonatkozóan csak a 2016-os és 2017-es adatok állnak 
rendelkezésünkre, de így is elmondható, hogy a magyar lapok – finoman 
szólva – nem kapnak túl nagy figyelmet a városvezetés részéről, hiába teszik 
ki a magyarok a város lakosságának közel felét.

A helyi lap, a Népújság kiadójának két esztendő alatt mintegy 30 000 lejnyi 
összegre sikerült reklámszerződéseket kötnie. Bár az általunk vizsgált 
időtartam kezdete, azaz 2016 előtt a Szucher Ervinhez köthető Juventus SRL 
kapott ugyan aprópénznek is alig nevezhető reklámszerződéseket, ezek 2016 
után megszűntek. A Vásárhelyi Hírlap (Udvarhelyi Híradó Kft. néven) is csak 
2016-ban tudott reklámszerződést kötni, 2017-ben már nem.

A Népújság 2016-ban tehát 25 000 lejes (szerződésenként 5000 lejes) 
bevétellel számolhatott. Ugyanebben az esztendőben az Udvarhelyi Híradó 
Kft. pedig 35 000 lejre szerződött. 2017-ben egyik említett magyar lap sem 
részesült a polgármesteri hivatal reklámszerződéseiből.

A közéleti-kulturális kiadványok 
szinte kizárólag támogatásból 
tudják biztosítani túlélésüket
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A BGA-tól pályázatok útján jut-
hatnak pénzhez az erdélyi 
magyar szervezetek. Ezek a 

támogatások három különböző cso-
portra oszlanak:

• a regionális támogatások Erdély-
re vonatkozó pályázatai – itt ta-
láljuk a civil szervezetek zömét, 
a pályázatokat pedig a BGA Pro 
Transylvania, azaz a BGA er-
délyi fi ókja (két irodával, egyik 

Miből él az erdélyi magyar sajtó?
A legnagyobb támogató a Bethlen Gábor Alap

• A Bethlen Gábor Alap, közismertebb 
nevén BGA a határon túli magyar projek-
tekre szánt magyarországi pénzek szét-
osztója, az erdélyi „kis magyar világ” ha 
nem is egyetlen, de – talán túlzás nélkül 
állítható – legnagyobb fenntartója.

Kolozsváron, másik Székelyudvar-
helyen) bonyolítja;

• erdélyi meghívásos pályázatok 
– a BGA által rendszeresen és na-
gyobb összegekkel támogatott ren-
dezvények, szervezeteknek szóló 
támogatási csomag;

• központi támogatások.

A BGA kiemelkedőbb 
erdélyi médiatámogatásai

2016-ban a kolozsvári Szabadság mint-
egy 950 000 forintnyi támogatásban 
részesült, a Transindex hírportál pedig 
800 000 forintot nyert el azzal együtt, 
hogy az általa kezelt Adatbank felületnek 
is jutott 1,4 millió forint. Ez így összesen 
2,2 millió, ennél többet csak a Bányavi-
déki Új Szó kapott abban az évben (2,3 
milliót). A lap ekkor már a csőd szélén 
állt, olvasóihoz fordult támogatásért, 
miközben a Communitas Alapítvány tu-
lajdonképpen hanyagolta a máramarosi 
magyarok lapját. A Bányavidéki Új Szó 
azóta sem nyert el ekkora összeget.




