Nyílt levél az RTL Klub ügyfeleinek!

Tisztelt cég, ügyvezető / elnök / vezetőségi tag!
Ezt a levelet, mint tájékoztatást azért kapja a Népszuverenitás Mozgalomtól, mert tapasztaljuk, hogy az Ön
cégének termékét/szolgáltatását reklámozza az RTL Klub műsorán.
Tájékoztatjuk, hogy mozgalmunk az RTL Klubnak 2019. március 15-én egy civil, pártsemleges, közérdekű
közleményt adott be, amit a médiatörvény és a hatályos alkotmány alapján is az RTL Klubnak törvényi
kötelezettsége műsorra tűzni, de azt indoklás nélkül szándékosan elhallgatják a magyar nép elől.
Az RTL Klub ezáltal nem csak semmibe veszi a kötelezettségét, a magyar törvényeket, de lábbal tiporja a
magyar nép alkotmányban is rögzített azon jogát, hogy a közügyekről szabadon tájékozódhasson.
Ez az illegális cenzúrázás magyarellenes tevékenységnek minősül.
Ezért a Népszuverenitás Mozgalom, a sajtószabadság kivívásáért egy kis létszámú, de hónapok óta
folyamatos demonstrációt tart az RTL Klub előtt, melyről Ön is bármikor meggyőződhet személyesen, ha
ellátogat a Bp. 1223 Nagytétényi út 29-hez.
A jogos követelésünk rövid szövege itt olvasható:
www.nepszuverenitas.hu/dok/20190327/RTL_hanganyag-v4.pdf
Ugyanezt hanganyag formájában több alkalommal is közöltük velük:
www.facebook.com/watch/?v=2361840180760223
Tisztában vagyunk vele, hogy az Ön cége vétlen ebben a kérdésben, de azáltal, hogy az RTL az Ön üzleti
partnere, aki súlyosan és tudataosan jogsértő, ráadásul magyarellenes tevékenységet végez, ez az Ön cégére
is rossz fényt vet!
Arra kérjük, hogy segítse a magyar nép érdekében annak törekvését a sajtószabadság kivívására, és
követelje ki az üzleti partnerétől azt, hogy jogszerűen végezze a tevékenységét, és ne cenzúrázza a híreket,
pláne ne a magyar nép ellen!
Ön, mint fizető ügyfél, aki harmadik félként van jelen ebben a súlyosan jogsértő állapotban, az RTL felé
történő fizetés visszatartásával komoly nyomatékot tud adni a jogos követelésünknek!
Mivel Ön van abban a pozícióban, hogy az ilyen irányú nyomásgyakorlást technikailag megtehesse, ezért az
Ön felelőssége kiemelkedő a kérdésben.
Arra kérjük, hogy haladéktalanul szólítsa fel az RTL Klubot az illegális cenzúra alkalmazásának
befejezésére, és a Népszuverenitás Mozgalom civil, pártsemleges, közérdekű közleményének műsorra
tűzésére!
Mondja el vagy írja le neki, hogy amennyiben az RTL nem teljesíti ezt a jogos követelést, akkor az Ön cége
felfüggeszti a reklám megállapodást, mert nem adhatja a nevét ehhez a súlyosan jogsértő ráadásul
magyarellenes állapothoz!
Hívja fel a figyelmüket arra, hogy az RTL illegális tevékenysége az üzleti kapcsolatuk miatt rossz fényt vet az
Ön üzleti hírnevére, mellyel kapcsolatos kárért az RTL kártérítésre kötelezhető.
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Hívja fel a figyelmét az RTL Klubnak arra, hogy Ön, mint a szolgáltatás megrendelője, jogosult arra, hogy a
reklámot visszavonassa, és mivel a szerződésüknél nem volt rögzítve az RTL jogsértő tevékenysége, ezért Ön
a térítést is jogszerűen megtagadhatja, hiszen a hatáskörén kívül eső vis maior következett be a kontraktuális
felelősség elve alapján.
Álláspontunk szerint az RTL tevékenysége a BTK-t is sérti, így az „erősebb akarat” (törvény általi tiltás) azt
kívánja, hogy ettől mindenki tartsa távol magát!
A bekövetkezett helyzet nem csak az Ön hatáskörén kívül esik, de a törvényi tiltás erősebb, mint amit
bármilyen jogi személy saját hatáskörében felülbírálhatna, attól függetlenül, hogy szerződés köti-e erre vagy
sem.
Ugyanígy vis maiorra az RTL nem hivatkozhat, hiszen a kiváltó ok az RTL hatáskörén belül van. (eleve
törvényi kötelezettsége)
Arra kérjük, hogy a jelen levél kézhezvételétől számítva 8 napon belül követelje, hogy az RTL
haladéktalanul vegye le a reklámját, és térítse meg Ön felé a jogsértő magatartásával okozott károkat!
Ne menjen bele semmilyen körülmények között abba, hogy a kérdéses időszakban az RTL akár önként
felajánlott módon, térítés nélkül megjelenítse az Ön cégének reklámját, ezt utasítsa el, határozottan
tiltsa meg számukra!
Ez mindannyiunk közös érdeke, ezért bízunk az együttműködésében!
A Népszuverenitás Mozgalom széles körű bojkottot hirdetett az RTL Klub ellen, valamint a vele reklámozó
cégek termékei/szolgáltatásai ellen, amit azonnal visszavonunk, amint az RTL Klub teljesíti törvényi
kötelezettségeit, és tájékoztatja a magyar népet a közérdekű közleményünkről.
A bojkottról és a jogsértő helyzet megszűnéséről a következő weboldalon tájékozódhat:
www.nepszuverenitas.hu/tevekenyseg/rtlbojkott/
Arra kérjük, hogy ameddig a jogsértő állapot és a nyilvános bojkott fenn áll, tartózkodjon az RTL Klub
reklám szolgáltatásának igénybevételétől!
Ezt a nyílt levelet az RTL Klub szinte összes ügyfele megkapta Önnel párhuzamosan, az érkeztetett
példányokat vagy pedig postai feladóvevényeket pár nap késleltetéssel folyamatosan nyilvánosságra hozzuk
a weboldalunkon valamint facebook oldalunkon.
Ezek a bizonyítottan átvett példányok a jelen nyílt levél online változata alatt is majd megtalálhatóak
dátumokkal:
www.facebook.com/notes/2130955533656478/
Amennyiben mozgalmunk azt tapasztalja, hogy a jelen nyílt levél érkeztetése után 8 nappal a reklámja
továbbra is megjelenik, vagyis sajnálatos módon Ön is a saját üzleti presztizsét is aláásó módon a jogsértő
üzleti partnere mellé áll, és megtagadja a jogos kérésünket, akkor kénytelenek leszünk az Ön cégét is bevonni
a nyomásgyakorlás alá, ami szintén egy folyamatos demonstrációt jelent az Ön cégének székhelyén,
telephelyén, vagy akár üzleti partnereinél, viszonteladóinál, célzott (megnevesített) bojkottot a
termékre/szolgáltatásra vagy akár a teljes cégre, nemzetközi nyílt levelezést az anyacéggel (ha van), külföldi
(civil) szervezetekkel, stb...
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Érdemes végiggondolni, hogy az RTL sem tud semmit sem tenni ez ellen a fokozódó nyomásgyakorlási forma
ellen!
Amióta visszatartják a közérdekű információt, mi folyamatosan előttük vagyunk, és egyre erősebb
nyomásgyakorlásokat alkalmazunk rájuk, aminek az egyik szintje a jelen nyílt levél is, amit Ön olvas
éppen.
Erről itt (is) meggyőződhet:
facebook.com/jogfolytonosmagyarallam/photos/a.1630135773738459/2130620853689946/?type=3
Ez a kép most pénteken készült az RTL Klub előtt.
A közérdekű közleményünket, további videókat és fotókat a mozgalmunk weboldalán, és facebook oldalán
találhat.
A RTL Klub felé a követelésünk jogosságáról, az azt megalapozó törvényi § -okról a fentebb már hivatkozott
(RTL_hanganyag-v4.pdf) -ben is talál részletes információkat, valamint csatoltuk ehhez a levélhez.
Bízva pozitív döntésében, előre is köszönjük az együttműködését!
Ha bármi kérdése merülne fel, kérjük, szívesen válaszolunk: info@nepszuverenitas.hu
A jelen nyílt levél online elérhetősége:
https://www.facebook.com/notes/2130955533656478/
Budapest, 2019. május 13.
Hajnal János
Népszuverenitás Mozgalom alapítója
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2010. évi CIV. (=104) törvény : a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól
A KÖZÖNSÉG JOGAI – fejezet:
10. § Mindenkinek joga van arra, hogy megfelelően tájékoztassák a helyi, az országos és az európai közélet
ügyeiről, valamint Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről.
A médiarendszer egészének feladata a hiteles, gyors, pontos tájékoztatás ezen ügyekről és eseményekről.
2010. évi CLXXXV. (=185) törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
5. § A Magyarország területén élőknek, illetve a magyar nemzet tagjainak tájékozódáshoz és tájékoztatáshoz
fűződő joga, illetve ezzel összefüggésben a demokratikus társadalmi nyilvánosság kialakulása és
megerősödése kiemelkedő alkotmányos érdek. E törvényben foglaltakat a demokratikus közvélemény
érdekének figyelembevételével kell értelmezni.
7. § (1) A médiaszolgáltatók, a sajtóterméket kiadók, a kiegészítő médiaszolgáltatást nyújtók, a
műsorterjesztők az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységek végzése során a jóhiszeműség és a tisztesség
követelményének megfelelően, e törvényben meghatározottak szerint kötelesek egymással és a nézőkkel,
hallgatókkal, olvasókkal, felhasználókkal, előfizetőkkel kölcsönösen együttműködve eljárni.
Végül, a legsúlyosabb ide vonatkozó törvény, mely az állampolgárok alanyi jogait tartalmazza:
1949. évi XX. (Érvényes és hatályos Alkotmány)
61. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás és a szólás
szabadságához, továbbá a közérdekű adatok megismeréséhez, valamint terjesztéséhez.
(2) A Magyar Köztársaság elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét.
(3) A demokratikus közvélemény kialakítása érdekében mindenkinek joga van a megfelelő
tájékoztatáshoz a közügyek tekintetében.

Az érvényes BTK tekintetében a már most is megalapozott tényállást rögzítő szakasza:
Bűnpártolás
244. § (1) Aki anélkül, hogy a bűncselekmény elkövetőjével az elkövetés előtt megegyezett volna
a) segítséget nyújt ahhoz, hogy az elkövető a hatóság üldözése elől meneküljön,
b) a büntetőeljárás sikerét meghiúsítani törekszik,
c) közreműködik a bűncselekményből származó előny biztosításában,
vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki a bűnpártolást haszonszerzés
végett követi el.
(3) A büntetés bűntett miatt öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűnpártolást
a)az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásával, az alkotmányos rend elleni szervezkedéssel,
lázadással, rombolással, hazaárulással, hűtlenséggel, az ellenség támogatásával, …. stb.... követik el,
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