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Dr. Marosi Pál részére
Tisztelt Dr. Marosi Pál Úr!
Tejfalussy András 2015. május 14. napján 21 óra 29 perckor (illetve 2015. május 15. napján 07 óra 44
perckor) a Családbarát című műsor 2015. május 8-i adásával kapcsolatban a „Duna Tv
Műsorszerkesztőségének” címzett, a Közönségszolgálat részére megküldött levelére hivatkozással a Duna
Televízió Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) képviseletében az alábbi tájékoztatást nyújtom.
Megkeresésében Ön közvetetten a Médiaszolgáltató tájékoztatási tevékenységét bírálja, közvetlenül pedig
(helyesen) dr. Pleva György a NÉBIH Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság igazgatója
sófogyasztással kapcsolatos azon tényközlését vitatja, hogy a nemzetközi szervezetek megállapítása szerint
napi 5 mg nátrium-klorid összbevitele elégséges egy felnőtt ember számára.
Szeretném felhívni a figyelmét, hogy Ön pontosan nem jelölte mely médiatörvényben biztosított jogával
kíván élni, ugyanakkor a Nyílt levél címéből („Dr. Marosi Pál ny. gyermekgyógyász főorvos Duna Televízióhoz
intézett helyreigazítása sózási ügyben”) és a levélben használt szófordulatokból a „tudománytalan”,
„helytelen állítani”, „Ostoba szemlélet az, hogy csökkenteni kell a konyhasó pótlást!” arra következtetünk,
hogy a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (a
továbbiakban: Smtv.) 12. § alapján helyreigazítási kérelemmel élt.
Tekintettel arra, hogy az alábbi törvényi fogalom szerint a valótlan tény állításának alanya (természetes
vagy jogi) személy és nem valamilyen közérdeklődésre számot tartó kérdéskör, ennek okán megkeresését
helyreigazítási kérelemként figyelembe venni nem tudjuk és az Ön által kért „korrekció”-ra jogszabályi
kötelezettségünk nincsen.
Smtv. 12. §(1) „Ha valakiről bármely médiatartalomban valótlan tényt állítanak, híresztelnek vagy vele
kapcsolatban való tényeket hamis színben tüntetnek fel, követelheti olyan helyreigazító közlemény
közzétételét, amelyből kitűnik, hogy a közlés mely tényállítása valótlan, illetve megalapozatlan, mely
tényeket tüntet fel hamis színben és ehhez képest melyek a való tények.”
Amennyiben a megkeresése arra irányult, hogy a Médiaszolgáltató által a témakörrel kapcsolatos
tájékoztatás nem volt kellően sokoldalú és tényszerű, tehát kiegyensúlyozottsági kifogással kívánt élni, a
kérelmét elutasítjuk a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
(a továbbiakban: Mttv.) 181. § (2) bekezdésére hivatkozással, tekintettel arra a tényre, hogy kérelme
elkésett. A hivatkozott bekezdés szerint a kérelmező az általa kifogásolt tájékoztatás közzétételétől, ismétlés
eseténaz utolsó ismétléstől számított 72 órán belül kérheti a médiaszolgáltatótól azon álláspont
közzétételét, amelynek közzététele a kiegyensúlyozott tájékoztatáshoz szükséges. A Médiaszolgáltatóhoz a
kérelem 2015. május 14. napján 21 óra 29 perckor érkezett, a kifogásolt műsorszám utolsó ismétlésnek
kezdő időpontja pedig 2015. május 11. 07 óra 45 perc volt, amelyből következően a kérelem benyújtása és
az ismétlés között több mint 72 óra telt el.
Mindemellett tájékoztatom, hogy a Médiaszolgáltató a tájékoztatási kötelezettségét a jogszabályok
rendelkezéseinek megfelelően végzi, a közérdeklődésre számot tartó kérdésekről kiegyensúlyozottan
tájékoztat.
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Tekintettel arra a tényre, hogy a médiaszolgáltató tájékoztatása maradéktalanul megfelelt mind a
sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, mind a
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény rendelkezéseinek, a
fentiekben kifejtett ténybeli és jogi indokaink alapján tájékoztatom, hogy kifogását társaságunk elutasítja.
Megjegyezni kívánom továbbá, hogy az idő rövidségére tekintettel jelen tájékoztatást anélkül nyújtom, hogy
az ügyben az Ön képviseleti jogát igazoló dokumentummal rendelkeznék, így amennyiben Ön a tárgybeli
megkeresésre Tejfalussy András részére felhatalmazást nem adott, tájékoztatásom tekintse tárgytalannak.
Kérem válaszom szíves tudomásulvételét.
Budapest, 2015. május 15.
Tisztelettel,
Dobos Menyhért László
vezérigazgató
Duna Televízió Nonprofit Zrt.
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SAJTÓSZABADSÁG HELYETT SAJTÓSZAGOSSÁG?
Dobos Menyhért László DUNA Tv vezérigazgató úr „kiegyensúlyozott tájékoztatásnak nevezi”, hogy a
műsorukban felbiztatták a gyermekek szüleit a konyhasó hiányos és ezáltal a vízpótlást akadályozó
táplálkozásra, miután előtte arra panaszkodtak, hogy a túl kevés víz ivás miatt butulnak a gyerekek. A sózás
akadályozást is kiegyensúlyozásnak hazudják, lásd a rendőrségi feljelentéshez mellékelt szakvéleményeimet.
Mivel én határidőben nyújtottam be a DUNA tv-hez a kifogásolást, megnevezve a bizonyítékokat, amelyek
a www.tejfalussy.com honlapon közzé vannak téve, és Marosi Pál főorvos úr bejelentése a DUNA Tv által
halálosan veszélyes tanácsadással megtévesztett lakosság felvilágosítását szolgálta, a helyreigazító műsor
elutasítása a vezérigazgató úr részéről a népirtás bűnpártolásával egyenértékű, felkérem, hogy fontolja meg a
dolgot és adjon lehetőséget a magyar lakosság számára életmentő fontosságú igazság közzétételre. Ma már
azt sem lehet tudni, hogy a kenyereket mérgező kálisóval készítik-e a pékek, hogy eleget tegyenek a
konyhasó fogyasztás csökkentő, CHIPS adóval fenyegető, Nemzeti Stop Só programmal gyilkoló csalóknak!

Budapest, 2015. 05. 28.
Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215, an.: Bartha Edit), korábban megbízott országgyűlési
méréstudományi szakértő, Agroanalízis Tudományos Társaság Pjt, 1036 Budapest III. Lajos u. 115.,
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, +36 20 2181408, www.tejfalussy.com
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