Erdély TV – közszolgálatiság vagy pártpropaganda?
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Nagy Zsolt, az Erdély TV-t működtető Janovics Jenő Alapítvány elnöke szerint az ETV, amelynek
adásait újabban Sepsiszentgyörgyön, Gyergyószentmiklóson és Kovásznán is lehet fogni, „az
egyetlen erdélyi magyar közszolgálati televízió” (Transindex, 2013.02.14.)
Annak, hogy egyre több helyen nézhető egy magyar tévéadás csak örülni lehet, de van itt egy
súlyos szakmai tévedés. Tisztázzuk csak a közszolgálatiság fogalmát:
„Közszolgálati televízió: a televíziós műsorszolgáltatás egyik hagyományos modellje. A közszolgálati
csatorna állami tulajdonban van, és a készülékkel rendelkező népesség előfizetési díjaiból, ill.
adóiból tartják fenn, ellentétben a magánkézben lévő kereskedelmi televíziókkal.”
„A közszolgálati média – így a közszolgálati televízió – feladatai közé tartozik a tárgyilagos,
kiegyensúlyozott és pontos tájékoztatás a hírműsorokban, valamint a nemzeti hagyományok,
értékek képviselete a kulturális és oktató műsorokban.” (Film- és médiafogalmak kisszótára, Korona,
2002 (pp. 254-255.)
Az Erdély TV egyik kritériumnak sem felel meg. Sem a tulajdonosi viszony, sem a műsorpolitika nem
indokolja a „közszolgálati televízió” kategóriába sorolást. Magyarországi támogatásból alapította az
e célra létrejött Janovics Jenő Alapítvány, ma már közvetlenül és közvetve az RMDSZ irányítja és
tartja el. Bár vannak tehetséges fiatal munkatársai és az igényesség szándékával készült kulturális
rovatai, vallási témájú adásai, a műsor egészében nem érvényesülnek a közszolgálatiság fentebb
idézett kritériumai, erről a honlapjukon újranézhető műsorok alapján bárki meggyőződhet. Egy
kirívó példa: a parlamenti választások idején nap mint nap kizárólag RMDSZ-es politikusok és a
többi pártot rendszeresen becsmérlő sajtósok voltak jelen a képernyőn, súlyosan megsértve ezzel
az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) választási média-szabályzatát.
Romániában működő, tulajdonjogi szempontból közszolgálati magyar tévészerkesztőségek: az RTV
bukaresti, kolozsvári és marosvásárhelyi magyar szerkesztőségei. Az ő műsoraikban tapintható ki
leginkább az az igyekezet, hogy megfeleljenek a közszolgálatiság idézett tartalmi feltételeinek is:
„tárgyilagos, kiegyensúlyozott és pontos tájékoztatásra törekvés a hírműsorokban, valamint a
nemzeti hagyományok, értékek képviselete a kulturális és oktató műsorokban.”
Sajnos, az intézmény (a Román Televízió) pénzügyi válsága és a politikum sorozatos beavatkozása
a személyzeti ügyekbe, és nem egyszer a műsorpolitikába egyre nehezebbé teszi az ott dolgozók
számára, hogy megfeleljenek felvállalt közszolgálati hivatásuknak.
U.i. Kiváló magyar tévéseink vannak, szerkesztők, rendezők, riporterek, operatőrök, vágók, van
médiaoktatásunk. Milyen szép is lenne, ha valóban létrejönne egy Erdélyi Magyar Közszolgálati
Televízó! Ehhez a ma hatalommal rendelkezők nagyvonalúságára volna szükség, aminek egyelőre
nem látszik az esélye. Ehelyett marad az erdélyi szellemiséghez méltatlan, kicsinyes és médiában
hiteltelen egyoldalúság, amit közszolgálatinak nevezni megtévesztő, félrevezető dilettantizmus.
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