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A székelyudvarhelyi Príma Press 
Kft . megvásárlása (2018. janu-
ár) volt az első lépése az épít-

kezésnek, amivel a Príma Rádió (és az 
általa működtetett udvarhelyi képújság) 
is a portfólió része lett az eggyé, Szé-
kelyhonná vált négy helyi napilappal, 
a Vásárhelyi Híradóval, az Udvarhelyi 
Híradóval, a Csíki Hírlappal és a Gyer-
gyói Hírlappal együtt. A Krónika erdélyi 
napilapot, és az azóta már Székelyhon 
heti mellékleteként megjelenő Erdélyi 
Naplót szintén a Príma Press Kft . adja ki. 
Az akvizíciók során a cégcsoporthoz ke-
rült a sepsiszentgyörgyi Friss FM-et üze-
meltető Agotika Kft ., valamint a gyer-
gyószentmiklósi Mix FM-et, Fény TV-t, 
valamint a helyi képújságot is üzemel-
tető Kelet Info Kft . Szintén a holding tu-
lajdonába került a Nőileg havi magazin, 
valamint a Cimbora gyereklap portálja, 
a cimbora.net. A Főtér (foter.ro) 2018 vé-
ge óta tagja szervesen a csoportnak, az 
Előretolt Helyőrség című irodalmi havi-
lap pedig az év közepétől jelenik meg 
a csoport kiadásában, jelenleg 40000 
példányban (de erről majd később). 
A vásárlások kiterjedtek a médiumok 
minden megjelenési csatornájára, tehát 
azok domaincímeit, portáljait, Face-
book-oldalait stb. is magukba foglalják. 
2018-ban társult a holdinghoz két kisebb 
oldal: a Nethuszár és a Székelyföld.ma. 
2019-ben a portfólió további bővülése 
várható, ha nem is ilyen léptékben.

A cégcsoport

A fent már megnevezett cégek (Príma 
Press, Agotika, Kelet Info) mellett lét-
rejött a Varjúvár Kiadó és Transversum 
Kft . Előbbi a külön cégformával addig 
nem rendelkező projektekért felel (Elő-
retolt Helyőrség, Nőileg, Nethuszár, Szé-
kelyföld.ma), illetve szintén a Varjúvár 
Kiadó működteti a portfólió Dokumen-
tációs és Oknyomozó Műhelyét, a DOM-
ot, mely a Székelyhon napilap KILÁTÓ 
című havi mellékletét is készíti.

A Transversum Kft . a holding pénz-
ügyi-gazdasági-személyzeti-jogi ügye-
iért felel, a Varjúvár Kiadó és a Kelet 
Info Kft . kivételével ő látja el a többi cég 
ügyvezetését is, valamint a cégcsoport 
vagyonkezelője és reklámügynöksége 
is egyben. Azaz a médiaportfólió saját, 
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Vissza a jövőbe
Az Erdélyi Médiatér Egysület médiaportfóliójának elmúlt évéről
• Nyilvános adat, hogy 2017 decemberében az 
Erdélyi Médiatér Egyesület a magyar kormány-
tól 1,45 milliárd forintos támogatást kapott arra 
a célra, hogy Erdély legkorszerűbb médiahol-
dingját létrehozza. Az alábbiakban 2018 megva-
lósításait foglaljuk össze szakmai szempontból, 
amelyek meghatározzák a cégcsoport majdnem 
300 alkalmazottjának, több mint 30 médiacsa-
tornájának működését, és előrevetítik a 2019-es 
terveket.

   

illetve a társult médiumok reklámfelü-
leteit is a Transversum értékesíti. A cég-
halmozás nem cél, erre a rádió-, tévé- és 
képújságlicencek miatt van/volt szük-
ség, különben a teljes engedélyeztetési 
eljárást újra le kellene folytatni az Audio-
vizuális Tanácsnál (CNA), a már meglévő 
audiovizuális engedélyek esetében is.

A cégcsoport teljes IT-támogatását a 
Magyarországon bejegyzett Magyar Mé-
diaszolgáltatást Támogató Központ Non-
profi t Kft . (MMTK) szervezi egyéb felada-
tai mellett. Ugyanis az MMTK hivatott az 
erdélyi holding által megteremtett tudás 
(nem profi torientált) exportjára is a többi 
határon túli magyar régióba, azaz Fel-
vidékre, Vajdaságra, Kárpátaljára — Er-
dély mellett.

A cégcsoport minden tagja túl van a 
belső pénzügyi átvilágításon, illetve az 
elkövetkező hetekben zárul az egységes 
vállalatirányítási rendszer (ERP) beve-
zetése, ami magyar médiacég esetében 
először történik meg Erdélyben. A teljes-
ség igénye nélkül: megtörtént a média-
portfólió kolozsvári, marosvásárhelyi, 
székelyudvarhelyi, sepsiszentgyörgyi, 
gyergyószentmiklósi (utóbbi küszöbön 
áll!) szerkesztőségeinek teljes felszerelé-
se (székhely, infrastruktúra stb.).

Tartalomfejlesztés és vízió

A horizontális irány területi és regio-
nális lefedést jelent, azaz a cél az, hogy 
minél nagyobb területen érjünk el olva-
sókat-fogyasztókat, tehát székelyföldi 
magyarokat. Ebben a megközelítésben 
egyértelmű, hogy Székelyföld megcél-
zásával tágult az a horizont, ahol helyi 
lapjainkkal jelen voltunk, hiszen azok 
beszűkítettek négy kisebb, helyi régió-

ba: Udvarhelyre, Csíkba, Gyergyóba és 
Vásárhelyre. Ráadásul, az utóbbi két ré-
gióban az utolsókat rúgta mindkét napi-
lapunk, a Vásárhelyi és a Gyergyói Hírlap 
is. Székelyföld, s az utódlap, azaz a Szé-
kelyhon név adta magát (portálunk már 
évek óta ezen a néven fut), nem csak előre 
menekülést jelentett, hanem ez és csakis 
ez jelenthette azt a garanciát, hogy fenn-
tarthatóság szempontjából a négy napi-
lap megújulásával új termék (a színes, 12 
oldalas Székelyhon) keresse magának a 
helyét a székelyföldi (napilap)piacon.

Olvasótáborunk, ha nem is egyik 
napról a másikra, de cserélődni fog, a ré-
gióban (Székelyföld) való gondolkodás 
és a székek egymásra utaltsága el fog ve-
zetni ahhoz, hogy a Székelyhon napilap 
ellenpróbája megtörténjen. Ráadásul, a 
nyomtatott napilapjainkra nem az eddi-
giek (kizárólag a példányszám!) szerint 
tekintünk, ugyanis ez csak egy csatorna, 
azaz csak egyik útja annak, ahogyan el 
tudjuk érni a székelyföldi fogyasztókat. 
Hiszen a Székelyhon és a hozzá tartozó 
portálok (kronika.ro, liget.ro, erdelyi-
naplo.ro), a három rádió, havilapjaink 
(Nőileg, Előretolt Helyőrség) és mindezek 
közösségi oldalai, a mobil alkalmazások 
adják-adhatják az elérés kiegészítő/új le-
hetőségeit. S el is jutottunk a vertikális 
építkezésig, amikor a terjedés-terjesztés 
formája és tartalma egymást támogatja, 
netán egymásra épül. Ez jelenti a verti-
kális terjeszkedést, amikor médiumaink 
egymást erősítik a tartalomfeldolgozás 
mélységét, minőségét-műfaját és tech-
nológiafüggő formáját tekintve is.

Az online fi rst-től — ami már működik 
a Székelyhonnál — el kell jutni a mobil 
fi rst-ig, a Székelyhon portál látogatóinak 
60 százaléka már ma is mobilról követ-ol-

vas minket. Ez jelenti különben a 2019-es 
fejlődési irányt: mobilalkalmazások fej-
lesztése.

Alkotói műhelyek 
vs hagyományos szerkesztőség

Szakítottunk a hagyományos szerkesz-
tőségek működési rendjével. A modulá-
risan felépített tartalomkezelő rendszer-
rel felszámoltuk a helyhez kötöttséget, 
munkatársaink úgy tudnak részt venni a 
mindennapi munkában, hogy fi zikailag 
bárhol lehetnek. Ezzel növeltük a szak-
mai merítést, nem lokálisan keresünk, 
foglalkoztatunk újságíró-szerkesztőket, 
ami enyhíti a vidéki szakemberhiányt. 
Ugyanakkor tematikus alkotói műhe-
lyekbe szerveztük magunkat (közélet-ak-
tuális, kultúra, gasztronómia, vallás, iro-
dalom, sport, szórakoztatás, szolgáltatás, 
oknyomozás stb.), ahol az elsődleges cél a 
lehető legértékesebb-alaposabb tartalom 
létrehozása, másodlagos a megjelenés 
ideje, helye és formája. Ezzel változott a 
munkatársainkkal szemben támasztott 
kompetenciaelvárás is: a platform-füg-
getlen témafeldolgozás képessége elő-
nyösebb, mint a hagyományos sajtómű-
fajok kielégítő művelése. Pontosabban: 
ez utóbbi már nem elég.

Ez a tartalomgyártási modell nyitot-
tá és befogadóvá teszi rendszerünket, 
mert abban is elkötelezettek vagyunk, 
hogy minden olyan hasznos tartalmat 
eljuttassunk az olvasóhoz-nézőhöz-hall-
gatóhoz-felhasználóhoz, melyek az erdé-
lyi-székelyföldi magyar közösség számára 
értékesek lehetnek. Együttműködésre ösz-
tönözzük a szakmai, kutatói és alkotói mű-
helyeket, hiszen arra használhatnak min-
ket (a médiacsoportot), hogy az általuk 
teremtett értékek/tartalmak a lehető leg-
nagyobb nyilvánossághoz eljuthassanak, 
ráadásul úgy, hogy a szakmai kontroll az 
övék marad, hiszen mi csak a formát és a 
publicitás lehetőségét adjuk. Ha kell.

Összefoglalva

2018. az építkezés éve volt: felnőtt korba 
lépett Erdély legnagyobb médiavállalko-
zása. Lezajlott az infrastruktúra-fejlesztés 
5-6 erdélyi szerkesztőségben, az egységes 
vállalatirányítási rendszerrel, humán erő-
forrásaink kompetencia szerinti megújí-
tásával és átszervezésével kialakult egy 
modern, minden pénzügyi-szakmai elvá-
rásnak megfelelő médiaholding működési 
feltétele. Az egységes szerkesztőségi tar-
talomkezelő rendszerrel nem csak mun-
kaeszközt adtunk szerkesztőségeinknek, 
hanem létrehoztuk Erdély legnagyobb élő, 
naprakész sajtóanyag-adatbankját, mely 
alkalmas annak teljesítésére is, hogy pél-
dául az Előretolt Helyőrség irodalmi havi-
lapunk 40000 példányban jelenjen meg 
Brassótól Aradig a társult lapok (Három-
szék, Székely Hírmondó, Nyugati Jelen és 
Brassói Lapok) közvetítésével. És ez még 
csak a kezdet…

A szerző a médiaportfólió fejlesztési igaz-
gatója.

Az online 
fi rst-től — ami 
már működik 
a Székelyhon-
nál — el kell 
jutni a mobil 
fi rst-ig, a 
Székelyhon 
portál láto-
gatóinak 60 
százaléka már 
ma is mobilról 
követ-olvas 
minket.




