
Az Udvarhely 
napilap tündöklése 
és bukása 
egyértelműen 
bizonyítja, hogy 
mi történik, ha egy 
lapot kizárólag 
politikai szócsőnek 
hoznak létre

▾  KORÁBBI 
     F E L V É T E L :  
     B A R A B Á S  Á K O S

A BGA erdélyi, regionális pályázatai

2016-ban: 19 762 384 forint értékben kaptak támogatási kérelmet, ebből 10 
850 000 forintot ítélt meg a kuratórium.
2017-ben: 22 351 620 HUF értékű igénylésből 11 200 000 forintot hagytak jóvá.
2018-ban: 18 793 687 forint igénylésből 10 800 000 forintot engedélyeztek.
Vagyis a vizsgált három évben összesen 32 850 000 forintot osztott ki a BGA az 
erdélyi magyar írott és elektronikus sajtónak, illetve kiadványoknak – ennek az 
összegnek a döntő többségét ugyanakkor a különböző kulturális, történelmi, 
egyházi kiadványok megjelentetésére fordítják.

Soros „átlátszó” pénzei 
Erdélyben

 Az Átlátszó Erdély saját maga 
tette közzé finanszírozását: a So-
ros Györgyhöz köthető Open So-
ciety Institute (Nyílt Társadalom 
Intézet) részéről 25 000 dollárt 
kaptak, ez amúgy éves szinten 
állandó támogatást jelent szá-
mukra. Olvasói adományokból 
22 000 lej, míg a magyarországi 
Átlátszóval közösen megnyert 
pályázatukból 17 600 lej a Sipos 
Zoltán által vezetett oknyomozó 
csapat része. Ezenkívül a Függet-
len Médiaközpontnál benyújtott 
pályázatukra kaptak még 3700 
lej támogatást.
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Nem úgy a Transindex, amely 2017-
ben 1 650 000 forinthoz jutott hozzá a 
BGA-tól. Érzékeltetésképpen: ez az ösz-
szeg valamivel több mint három szór-
ványlap – a Heti Új Szó (800 000 HUF), 
a Brassói Lapok (600 000 HUF) és a Bá-
nyavidéki Új Szó (200 000 HUF) – összes 
támogatása!

2018-ban a BGA központi támogatá-
saiból már nem jutott a bánsági Heti Új 
Szó fenntartására, a temesváriak csak 
célzott támogatást kaptak, „Helytörté-
neti évkönyv” kiadásának támogatása 
címen – vagyis ezt a pénzt nem fordít-
hatta önmaga fenntartására. Ekkor tűnt 
fel egyébként először a marosvásár-
helyi Népújság a támogatottak között. 
Múzsa mellékletük részleges nyomdai 
költségeire kaptak 500 000 forintos tá-
mogatást. Végül az évekig nélkülöző 
Szilágyságnak is megítéltek két címen 
is támogatást, így összesen 1 100 000 
forinthoz jutottak. A regionális alaphoz 
a Szeben.ro benyújtott ugyan egy pá-
lyázatot, de ezt érvénytelensége miatt 
elutasították, így az általunk vizsgált 
időszakban a szebeni magyarok egyet-
len portálja egyetlen fi llérnyi támoga-
tást sem kapott.

Ugyanebben az esztendőben 1 050 
000 forintnyi támogatást kapott a 
Transindex – miközben ebben az évben 
a fontosabb szórványlapok támogatása 
összesen sem közelítette meg ezt az ösz-
szeget, a barcasági Hétfalu és a bánsági 
Heti Új Szó együtt kaptak összesen 600 
000 forintot (300–300 ezret) az erdélyi 
regionális alapból.

Külön fi gyelmet érdemel a BGA Erdé-
lyi meghívásos pályázatok csomagja: itt 
azon erdélyi kulturális, szakmai, okta-
tási intézmények szerepelnek, amelyek 
támogatása állandó, legfeljebb annak 
mértéke változik. Sajtótermékek közül a 
főbb kulturális-irodalmi folyóiratok tar-
toznak ide, mint a Látó vagy a Korunk, 
de napi közéleti kérdésekkel, azaz po-
litikával foglalkozó sajtóterméket nem 
találtunk. Pontosabban igen, csak nem a 
sajtótermék nevén.

Az Erdélyi Magyar Adatbank Egyesü-
let (EMAE) ugyanis állandó szereplője 
az erdélyi meghívásos pályázatoknak. 
Az EMAE ugyanakkor a Transindex 
domainneve alatt működik: adatbank.
transindex.ro, illetve saját domaint is 
működtet adatbank.ro néven. Csakhogy 
mindkét domain alatt ugyanazt a felüle-
tet találja az olvasó, a Transindex alol-
dalához tartozó dizájnt és tartalmat, a 
láblécben pedig ott van a „napos oldal” 
logója: Transindex – az adatbank és a 
Transindex tehát ugyanaz a csapat. Vé-
gül az EMAE és ezen keresztül a Transin-
dex 3 050 000 BGA-forintból gazdálkod-
hatott tavaly.

A központi költségvetésből részesült 
támogatásban Markó Béláék Látó című 
szépirodalmi folyóirata is, miután fél-
millió érkezett a számlájukra, de az er-
délyi regionális pályázatokból is kijutott 
nekik 300 000 forint írótáborra.

A kolozsvári Szabadság napilap eb-
ben az esztendőben 800 000 forint tá-
mogatással lett gazdagabb a központi 
támogatási rendszernek köszönhetően, 
míg az erdélyi regionális pályázati rend-
szerből 250 000 forintot költhettek el 
2018-ban, így összesen 1 050 000 forint 
támogatásban részesült az újság.

A helyi és megyei mecénások, 
az önkormányzatok

Az erdélyi magyar sajtó fi nanszírozá-
sának egyéb, kevésbé ismert, de fontos 
összetevői a megyei és helyi költségve-
tésből juttatott reklámpénzek. Ez a te-

rület a legkevésbé átlátható, a hivatalos 
honlapokon nem, vagy csak alig találha-
tó adat, az ilyen irányú megkeresésekre 
pedig vagy válaszolnak az önkormány-
zatok, vagy nem – többnyire nem. Itt 
már visszaköszön a román valóság: az 
átláthatatlan, de hivatalosan nyújtott 
támogatásoktól a reklámszerződéseken 
keresztül a bújtatott fi nanszírozásig 
minden szerepel a palettán. Itt érhető 
tetten az is, ahogyan a helyi politikum 
megpróbálja zsebújsággá alakítani a 
sajtót. 

Székelyudvarhely önkormányzata 
például igencsak bőkezűen kezelte az 
önkormányzati sajtóra fordítható össze-
geit. Bunta Levente polgármestersége 
idején 2 millió 185 ezer lejt költött média-
megjelenésekre – ami aligha nevezhető 
másnak, mint bújtatott fi nanszírozás-
nak.

Különösen annak fényében érdeke-
sek az alábbi adatok, hogy a Bunta ide-
jén alapított Udvarhely napilap számára 
a város önkormányzata még egy több 
mint egymillió lejes törzstőkeemelést is 
végrehajtott. Ezt az összeget NEM szá-
molva a reklámszerződésekből így is 
bőven jutott a szóban forgó napilapnak: 

2013-ban 300 000, 2014-ben 201 120, 
2015-ben 51 564 lejt tettek zsebre, de 
a választási „csonka évben”, amikor 
2016 tavaszán Bunta végül elbukta 
a választást, az Udvarhely napilap 
még egy gyors 4000 lejes reklámszer-
ződést azért beillesztett támogatási 
portfóliójába.

Aztán a lap megszűnt még abban 
az évben. Az adólejek ilyetén befekte-
tése a Számvevőszék fi gyelmét is fel-
keltette, az ügyet a hatóságok is vizs-
gálják. Sokatmondó tény az is, hogy 
Székelyudvarhely önkormányzata a 
2008–2016-os időszakban többet köl-
tött médiára, mint Csíkszereda és Sep-
siszentgyörgy együttvéve.

Nem szűkmarkú a Hargita Megyei 
Tanács sem, ha a sajtónak juttatott 
reklámpénzekről van szó – bár in-
formátoraink megjegyzik: az elnök, 
Borboly Csaba minden sajtótermék-
nek juttat kisebb-nagyobb összege-
ket, ezeket politikai irányultságtól 
viszonylag függetlenül osztva szét. A 
szóban forgó napilapok pedig emiatt 
mindig leközlik a hirdetéseket, ame-
lyek sokszor Borboly önreklámozását 
célozzák.

„ Székelyudvarhely önkormány-
zata például igencsak  bőkezűen 
kezelte az önkormányzati saj-
tóra fordítható összegeit. Bunta 
Levente polgármestersége ide-
jén 2 millió 185 ezer lejt költött 
médiamegjelenésekre – ami 
aligha  nevezhető másnak, mint 
bújtatott fi nanszírozásnak.




