
1/26. oldal, 2015-10-04,   Ügykód: NEBIH-hatarozat-ügyi-bunteto-és-polgari-pert-kezdemenyezes-151005 

Nyilvános fellebbezésként és feljelentésként is a mellékelt NÉBIH határozat megfogalmazóival  

szemben a Közigazgatási Bírósághoz és az ORFK-hoz benyújtva, kérve a tények elfogadását,  

a közérdekű Á.G.I Tiszta só feliratok jóváhagyását, és a közveszély okozó feliratok betiltását. 

 

A Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hatóság (NÉBIH) által nem kifogásolt, a magyar lakosságot 

mérgező kálium fogyasztásra felbiztató gyilkos termékreklám szövegek vannak forgalomban: 

 
"KEDVES OLVASÓ, HA ÖN HATÓSÁG TAGJAKÉNT, VAGY HIVATALOS SZEMÉLYKÉNT 

OLVASSA A CSATOLT DOKUMENTUMOKAT HIVATALI ELJÁRÁSA SORÁN, AKKOR 

FELHÍVJUK A FIGYELMÉT, HOGY AZOKBAN OLYAN KÖZHITELES HATÁS-ELLENŐRZŐ 

MÉRÉSI ÉS NYILVÁNTARTÁSI ADATOKON NYUGVÓ EGYÉRTELMŰ BIZONYÍTÉKOK 

VANNAK, AMELYEK TUDOMÁSRA JUTÁSA FOLYTÁN a Be. 171. §-ának (2) bekezdése 

alapján kell eljárjon a Büntetőtörvénykönyv 137. §-a szerinti hivatalos személyként 

! A Be. 171. §-ának (2) bekezdése szerint a hatóság tagja és a hivatalos személy köteles a 

hatáskörében tudomására jutott bűncselekményt - ha az elkövető ismert, annak 

megjelölésével - feljelenteni. A feljelentéshez csatolni kell a bizonyítási eszközöket, ha ez nem 

lehetséges, a megőrzésükről kell gondoskodni. E rendelkezésből az következik, hogy az 

irreleváns információk kiszűrésének az időpontját követően a releváns adathalmaz további 

elemzése is szükséges ahhoz, hogy a feljelentés megtételéről történjen intézkedés... 

Alkotmánybíróság 333/B/2002 AB határozata. Alkotmánybíróság 333/B/2002 AB határozata 

...KÜLÖN HÍVJUK FEL A FIGYELMET a Tisztességes eljárás védelméről szóló 2009. CLXIII. 

törvényre ( Link), amely a korrupciót feltáró hivatali alkalmazottak védelméről és díjazásáról 

is rendelkezik." 

 
Mivel a bűncselekményre utaló bizonyítékról értesített rendőrök, ügyészek, bírók, 

minisztériumi vezetők, országgyűlési, önkormányzati stb. hivatalnokok, s főleg a 

hivatalvezetők (korrupt?)  semmibe vehetik a bűncselekmények hozzájuk eljutott 

legkonkrétebb leírásait és bizonyítékait is, idéztem az általuk elszabotált, kicselezett 

korábbi törvényt is.  
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Az ¼ kg ilyen „mindenkinek ajánlott sót” 1900 Ft-ért árusították egy Székesfehérvári „bioboltban”, 

a magas árával és a fenti szövegekkel a tiszta konyhasónál egészségesebb tápláléknak tüntetve fel! 
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A testnedvekben lévő kálium a szervezetben lévő összes káliumnak mindössze a 2%-a. A OÉTI által 

végeztetett kálium hatás ellenőrző konkrét klinikai mérések, s ismert orvosi egyetemi tankönyvek is 

bizonyítják, hogy az 1 órán belül a vérbe bejuttatott 0,8  gramm vagy még több kálium szívműködés rontó, 

EKG torzító hatású is, ill. a 24 óra alatt összesen bejuttatott 3,5 grammnál több kálium is. Az 1 órán belül 

vérbe juttatott 1,6 grammnál több és a 24 óra alatt bejuttatott 11 grammnál több kálium szívmegállást is  

okozhat. Amerikában káliummal végzik ki az elítélteket, ill. a sorozatgyilkos ápolók is kálium túladagolással 

gyilkoltak. A Nyírő Gyula kórház Fekete Angyalként elhíresült ápolónője, de egy poznani kórházi ápoló is  

pár gramm kálium vérbe juttatásával sorozat gyilkolt. Lásd melléklet-1 és melléklet-2. Élelmiszerként is árt: 

1976-os Magyar Orvosi kiadványban is tanulmányozható, hogy 1950-ben Nobel-díjjal jutalmazták azokat a 

tudományos kutatókat, akik konkrét dózis kísérleteket végeztek patkányokkal és emberekkel, hogy a 

konyhasó hiányos- vagy káliumtúladagoló étkezés hatásait mérésekkel tanulmányozhassák. Azt állapították 

meg, hogy a káliumtúladagolás és a hiányos nátriumpótlás betegítő, életrövidítő hatású. Károsítják a vesét, a 

szívet, a keringést, az idegrendszert, az izomműködést. A nátriumhiány besűríti a vért, s ez magas vérnyomás 

betegséget idéz elő és a kálium túladagolás és a hiányos nátriumpótlás elősegíti a daganatok, köztük a rákos 

elfajulások kialakulását, betegesen torzítják a nemi jelleget, az anyagméhben fejlődő magzat nemi szervei 

már eltorzulnak (pszeudohermafroditizmus), s később a  férfiak és nők nemi jellege tovább torzul. A kálium 

túladagolás és a hiányos nátriumpótlás tehát életrövidítő  és ivartalanító, vagyis fajirtó hatású. Lásd 

melléklet-3. Ehhez képest hazánkban a termékfeliratok és a termékreklámok, de a Kormány is (a Nemzeti 

Stop Só program és a Chips-adó segítségével) rábeszélik a népet, hogy rettegjen a káliumhiánytól és azt 

higgye, hogy az időskori magas vérnyomás megelőzhető a konyhasó dózis csökkentésével. (A halálozási-ok 

statisztikák azért mutatják, hogy kisebb lett a  magas vérnyomás következtében elhunytak számaránya, mert 

az említett többi betegség miatt elpusztultak számaránya megtöbbszöröződik.) A Népszabadság tudományos 

cikke szerint, a konyhasó magas vérnyomás okozó hatásáról elterjesztett mítoszt egy kutató. Lewish Dahl  

okozza, aki hamisan számította át a patkányoknál magas vérnyomást előidőző sódózist emberre. Valójában 

az embereknél csak a napi fél kg vagy még több konyhasót fogyasztás lenne magas vérnyomás előidéző. Az 

USA Science tudományos folyóiratára alapozva azt is megírták, hogy a korábbinál kevesebb konyhasót evés 

után csupán az emberek egy hatodánál csökkent a vérnyomás, viszont a konyhasó dózis csökkentés óta 

ugrásszerűen megnőtt a keringési betegség és szívelégtelenség miatt meghaltak részaránya, lásd melléklet-4. 

 

Ezt a rövid tanulmányt kérem fellebbezésnek is tekinteni az ellen a NÉBIH határozat ellen (lásd függelék-

5.), melyben a NÉBIH az Európai Unióra hivatkozva kifogásolta, hogy jogos védelmet megvalósító 

általános reklámként felhívtam a sócsomagoláson a figyelmet az optimális víz, konyhasó és kálium pótlási, 

a Ringer infúziós oldat dózisarányai szerinti víz, konyhasó és kálium fogyasztás egészségvédő hatására, és az 

ellenkező veszélyességére, ezen anyagok testnedvekben lévő aránya és konkrét tudományos mérések alapján, 

és a NÉBIH által hivatkozott ún. „elfogadott tudományos vélemények” hamisságának a bizonyítékai alapján. 

 

A bizonyítékok alapján általam megkifogásolt ezen NÉBIH határozata szerint az élelmiszerek feliratai – az 

általános reklám kivételével - csak a következőket tartalmazhatják a NÁTRIUM ÉS KÁLIUM hatásairól:  

 

„A nátriummal és káliummal kapcsolatban csak a következő elfogadott állítások használhatók, amelyek a 

nem a betegségek kockázatának a csökkentését, ill. a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, 

élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzékének megállapításáról 

szóló 43 2 /2012 EU rendeletben szerepelnek:” 

„a nátriumfogyasztás csökkentése hozzájárul a normál vérnyomás fenntartásához” „..A kálium hozzájárul az 

idegrendszer megfelelő működéséhez ...ˇ A kálium részt vesz  a normál vérnyomás fenntartásában” 

„Ezen állításokat is csak a 43 2/2012 EU rendeletben meghatározott feltételek mellett lehet alkalmazni .” 

„Minden egyéb nátriummal / káliummal illetve a nátrium / kálium fogyasztásával és az egészséggel 

összefüggő állítás feltüntetése tilos” (az általános reklám kivételével). 

 

Amennyiben valóban az Európai Unió kényszerítette ki az élettanilag optimális dózisarányok eltitkolását 

azzal, hogy megtiltotta a víz, konyhasó és kálium élettanilag optimális dózisai és dózisarányai ráírását az 

étkezési sókra (és a kálium tartalmú élelmiszerekre és az ivóvizekre), kérem, hogy a t. Rendőrség és 

Közigazgatási Bíróság az 1. oldalon idézett feljelentési kötelezettség alapján szíveskedjék megküldeni ezt a 

népirtást bizonyító iratot az Interpol-hoz, az illetékes Európai Uniós Bizottság vezetője elleni feljelentésként! 
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Melléklet-1.    

Néhány év börtönnel megúszta! 
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Melléklet-2.  
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Melléklet-3. 
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Melléklet-4. 
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A Kálium-R tablettával a mindössze 4 gramm kálisó 8 óra alatt vérbejuttatása hatását ellenőrző hazai klinikai 

mérés (a nyomozó rendőrség vezető dr. Petőfi Attila és egy ügyészségi alkalmazott által eltitkolni próbált) 

tényleges eredményei és az OÉTI által vízben oldott 2 és 4 gramm kálisóval végeztetett konyhasópótlás hatás 

vizsgálat tényleges mérési eredményi Magyar Tudományos Akadémiai és Orvosszakértői Intézet 

felülvizsgálatáról készült alábbi dokumentumok alapján (melléklet-5. -6. -7.) is egyértelmű , hogy a kálisó 

szájon át bevitelével történő „konyhasó helyettesítés” hatásait a méréseket végeztető szervek vezetői a 

tényleges ellenkezőjére hamisították, s az is, hogy a Codex Alimentarius kiadványozói  is (melléklet-8) 

csalásokra alapozva bíztatnak fel arra, hogy, hogy az emberek korlátozatlanul helyettesítsék a kálisóval a 

konyhasót a gyerekek étkezésénél is. Csatolom az orvosi könyvet, ami szerint napi 5-8 gramm kálisó rontja 

az EKG-t, vagyis szívmérgező, az egészséges felnőttek esetében is (melléklet-9.) és azt az orvosi tankönyv 

oldalt is, ami szerint egy óra alatt bejuttatva sokkal mérgezőbb a kálium, mint 24 óra alatt fokozatosan 

bejuttatva, 1 órán belül bejuttatva 20 -40 mval (= 0,8 - 1,6 gramm) vagy több kálium kb. olyan életveszélyes 

szívméreg, mint 24 óra alatt a 280 mval, vagyis 11 gramm vagy nagyobb mennyiségű kálium (melléklet-10. ) 

továbbá mellékelem az akadémiai Dr. Prof. Papp Lajos szívsebész szakvéleményét ismertető általános 

reklámot, ami jogos védelmeként igyekszik felvilágosítani a lakosságot (melléklet-11.), és a felirat újabb 

változatát (melléklet-12.), amit megküldtem jóváhagyásra a NÉBIH-hez, de nem válaszol (ezért fellebbezek). 

 

Melléklet-5. 
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Melléklet-6. 
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Melléklet-7. 
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Melléklet-8. 
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Melléklet-9. 
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Melléklet-10. 
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Melléklet-11. 
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Melléklet-12. 

 

 A fenti két melléklet  a jelen irathoz (mint függelék-3. és függelék-4.) pdf formátummal, külön van csatolva! 
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Függelék-1. 

 

A mérgező kálium túladagolással és a helyes sózásról (az élettanilag optimális  dózisarányú víz, konyhasó és 

kálium pótlásról) figyelemeltereléssel megvalósuló bűncselekményeket kategorizáló büntetőbírósági végzés: 
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Függelék-2. 

 

A NÉBIH 02.4/2008-12/2015 HATÁROZAT HAMISSÁGÁT 100%-IG 

BIZONYÍTÓ KORÁBBI ORSZÁGGYŰLÉSI SZAKVÉLEMÉNY 

AGROANALYSIS SCIENTIFIC SOCIETY (pjt) 

Budapest, Lajos u. 115. Hungary 1036 Telefon/fax: 36-1/250-6064, 36-27-380-665 

 Vissza a nyitólapra / Vissza a fõtémajegyzékre / Vissza az elõzõ lapra 

Fõtéma: Emlékeztetõ a dr. Mikola Istvánnal 1993.VIII.18-án megbeszéltekrõl (Mikola.93). 

 

Nyílt irat! 8/1. ATT-140893/10. 

Kód: MIKOLA.93 

E m l é k e z t e t õ 

Az AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és GAZDASÁGOSSÁG 

ELLENÕRZÕ KÖZPONTJA (1036 Bp. Lajos .115.) CLVKA irodájában, 1993. augusztus 18-án 

létrejött határérték-egyeztetési megbeszélésrõl. 

Jelen volt: 

Tejfalussy András, mérésügyi szaktanácsadó, az Agroanalízis Tudományos Társaság elnöke, 

irodavezetõ 

- Varjas András fizikus, mérésügyi szaktanácsadó 

- Dr. Mikola István orvos, az Orvosegészségügyi Szakbizottság elnöke, a Keresztény Egészségügyi 

Kamara vezetõ képviselõje 

Elõzmény: Dr. Hasznos Miklós úr, országgyûlési képviselõ javaslata, miszerint, ha a kálium 

túladagolással kórházi kísérleti körülmények között bármiféle mérgezési eset elõfordult, azt a 

szakbizottságnak célszerû feljelentenie, azok után, hogy a népjóléti tárca vezetõje napi 133 gramm 

káliumkloridot is veszélytelennek írt le (343/S/93. sz., Dr. Surján László által aláírt levél), és azzal 

szemben az orvos akadémikus szerint, már napi 2,2-3,5 gramm káliumfogyasztás is károsítja a 

szívmûködést, egészséges embereknél is. Ugyanis elképzelhetõ,hogy a veszélyes több kálium fogyasztás 

melletti kiállás a lakosság egészségét - esetleg üzleti érdekbõl - veszélyezteti. Az eddigi 

anyagokból, Varjas András bemutatja Petrányi akadémikus határérték elõírását, és más azzal 

egybevág¢ tanirodalmi állásfoglalásokat, valamint az azokkal ellentétes állításokkal terhes, említett 

(1993. február 19-i) Surján-féle levelet. Bemutatja továbbá az Országos Polgári Védelmi Parancsnok 

által küldetett OÉTI levelet, melybõl Surján levelét - kisebb kihagyásokkal és hozzátoldások mellett - 

megírták. (Dr. Bíró György OÉTI igazgató-fõorvos 38o/1993. szám alatti, az Állami Népegészségügyi 

és Tisztiorvosi Szolgálat Fõvárosi Intézetéhez, dr. Lun Katalin fõvárosi tisztifõorvoshoz írt,1993. 

február 2-i levelét.) Feltûnik, hogy a napi 7,9 gramm kálium beviteli veszélyességi határértéket, és az 

azt dokumentáló tankönyv idézetet (ILSI kiadásában 1990-ben, a Present Knowwledge in Nutrion c. 

könyvbõl) Surján levele minden indoklás nélkül elhagyta, és nem említi Petrányi akadémikus 

állásfoglalását, mely szerint a napi 5-8 gramm káliumklorid ill. káliumcitrát szájon át szedése (ez 2,2-

3,5 gramm kálium hatóanyag) már jól láthatóan mérgezi a szív elektromos vezérlését. 

 

Komolyabb mérgezés egészséges személyeknél a számítások szerint is, akkor következik be, ha a vesék 

korlátozott sebességû (fiziológiás) kálium kiválasztása (max.napi 3,5 gramm kálium) nem tud lépést 
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tartani a káliumbevitel mértékével és/vagy sebességével, és ennek következtében az EC-folyadék 

káliumszintje meghaladta a 0,2 gramm/l küszöbértéket (kb. napi kb. 6-8 gramm összes kálium 

bevitelnél).  

Dr. Mikola István elmondja, hogy nem szükséges a kálium, mint só. Ismert, hogy a szokásos vegyes 

táplálék mindig feleslegben tartalmazza a káliumot. A Dr. Petrányi akadémikus tankönyvi adatait, 

határértékeit, gyógyszerkísérleti eredményeit (pl. kálium pumpa kísérletek) minden orvos tanulta, 

számonkérik tõlük a vizsgákon. 

Beismeri, hogy egészséges személyeknél nincs adat a kálium túlevés káros hatásairól, mert egészséges 

személyeknél nem mérik a kálium bevitelt és kiválasztást, vagy az EC folyadék pillanatnyi 

kálium tartalmát. Jelenlevõk információi minden vonatkozásban azonosak és megegyeznek abban a 

tekintetben, hogy a kálium mérgezés megszûnése nem regisztrálható az éhgyomorra vetetett 

vérmintákból. A halált okozó - nem klinikai - kálium mérgezés sem, mert az EC folyadékba a pusztuló 

sejtek kiszabaduló káliumtartalma is bekerült. Ezért az orvosok csak a (betegségi) kálium-hiány 

statisztikáit ismerhetik. 

(Így pl., 9,8 millió "egészséges" személynek lehet közepes kálium-mérgezése a több káliumot 

tartalmazó ételektõl és italoktól, és a statisztika mindig kálium hiányt mutat (a betegek mintái 

alapján). 

Bemutattam a beszerzett különbözõ káliumos sókészítményeket. Az osztrákok tengeri sójában, csak 

0,7 gramm kálisó van. A magyaroké 32-98% kálisót tartalmaz, ez életveszélyes. Dr. Mikola István 

úr, meglepõdve tanulmányozta a 25% kálium és 24% nátriumtartalmú sót, a SALTZ-ot. A Compact-

Douwe Egberts gyógyszerként ajánlott terméke. 

Hasonló az összetétele az ún. Tengeri só-nak. A HELP BT terméke. Ezt, mint "nátriumszegény 

gyógysót" árusítják. Kb. 50%-a kálisó. Tanulmányozza a REANAL cég "REDI-Só" fantázia nevû 

készítményét, melyet a Petrányi akadémikus által mérgezõként megjelölt 3,5 gramm felett (6-10 

grammig) ajánlanak "gyógytápszerként", a vérnyomás csökkentöjeként, a magas vérnyomás 

megelõzõjeként. 

Varjas András bemutatja a REDI-Só-val elvégzett klinikai kísérlet orvosok által rögzített leírását és az 

általuk adott eset-minõsísítéseket. Az OÉTI-tõl kikért engedélyezési dokumentáció irataiban. 

Dr. Mikola István az OÉTI dokumentációban szereplõ REDI-Só kísérlet leírásnál észrevételezi, hogy 

napi 1-2 gramm REDI Só, a kísérlet 3. -6. napja között, még az enyhe veseléziós betegek esetében is, 

négybõl három személynél, életveszélyes (extrém) kálium mérgezést okozott. 

Varjas András bemutatja, hogy ezt a Dr. Láng István és tsi, a 8253.sz. interpellációs miniszteri válasz 

szakértõi ellenkezõleg írták le a miniszterek, az Országgyûlés részére. Napi 40 gramm REDI Só-t 

még veszélytelenül etethetõnek írtak le, ami napi 18 gramm kálium. 

Dr. Mikola István kéri, a bemutatott dokumentumokat és írásbeli javaslatot is, a mérgezési 

kérdésekben való írásos állásfoglalásához. Meglepõdve olvassa, Dr. Fövényi Józsefnek és Dr. Bíró 

Györgynek a kálium korlátozatlan forgalmazására vonatkozó ajánlásait, a jelentésükben. Az ahhoz 

csatolt klinikai kísérlet leírás pontatlan, és a mérési és értékelési hibáktól hemzseg. Ez nyilvánvaló, 

amikor a jelenlévõk közösen megvizsgálják a REDI Só "vérnyomáscsökkentõ" hatását valószínûsítõ 

(12.sz.) diagrammot. A leírás ugyanis rögzíti, hogy a kálium etetése mellett, egyéb vérnyomás-

befolyásoló szereket is ettek a kísérleti személyek. Ezek hatása a REDI Só hatásaként van az ábrán 

feltüntetve (csalás?). Erre a tényre, maguk a kísérletezõ orvosok - szemben Dr. Fövényi Józseffel, a 

fõnökükkel, maguk - is, felhívták az OÉTI figyelmét. Dr. Mikola István szerint, a megalapozatlan 

fõorvosi álláspontot az üzleti érdekek diktálhatták. 

Jelenlévõk megállapodnak, hogy a REDI Sóban és a KÁLIUM-R-ben egyaránt kálium a hatóanyag, de 

a REDI Só káliuma gyorsabban bejuthat a vérbe, ezért a KÁLIUM-R veszélytelenebb. A KÁLIUM-R 

hatás vizsgálata nyilvánvalóan korrekt klinikai kísérleteken alapult, de az OÉTI REDI Só kísérletei 

még tájékozódásra sem valók. 

Sok alapvetõ mérési és értékelési methodikai kérdés is felmerült. Pl. a betegeken szerzett tapasztalat 
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nem használható az egészséges káliumbevitel megállapítására. Így a Péterfy S u-i klinikai kísérletek 

alapján sem kérdõjelezhetõ meg Petrányi akadémikus alacsonyabb határértéke, amely közvetlen EKG 

méréseken alapult és más tankönyvek mérési diagramjaival, határértékeivel közvetlenül igazolható. 

Kérdés az ún. "MTA Talajtani Bizottság" hozzáértése. 

Jelenlévõk megállapodnak, hogy célszerû a kálium határérték rögzítése. Fel kell lépni a kálium 

túlfogyasztás veszélyeinek a lakosság elõl eltitkolásai, a kálium túlfogyasztást egészségesnek feltüntetõ 

reklámok ellen. A veszélyességi határt a kálium sókra helyesen rá kell íratni. A veszélyes kálisónak az 

ételekbe és az italokba, a diétás stb. konzervekbe bekeverését, és a konyhasó-pótlásra alkalmazását, a 

veszélyessége miatt be kell tiltatni. 

Részemrõl, mint ellenõr valószínûsítettem egyéb adatok és a mûtrágyatermel(tet)ési, valamint a 

mûtrágya felhasználási világstatisztikák alapján, hogy a többlet káliumot nem használják az Izraeli 

Moszad növénykutatói tudományos titkosszolgálata által befolyásolni nem tudott arab és kínai 

területeken. Méréseink szerint az anyag használata - ha gyors a felszívódása - károsítja a növényeket 

is, fõleg azok alkalmazkodási, védekezési készségét, de az ezzel kapcsolatos adatokat szintén 

ellenkezõre módosították a felsõ szerveknél. Az adatok tanusága szerint, pl. az USA-ban 

is, hektáronként harmadannyi mûtrágya felhasználással is, dupla, vagy több a 10 éves termésátlag, és 

ennek a kisebb káliumhasználat az alapvetõ oka. Számos ország csõdjének, a több kálium használat a 

tényleges oka. A korábbi és az új földtörvény tervezet hibái alapján látható egyeseknek az a szándéka, 

hogy miután az ország területeit a külföldiek magyarországi cégalapításáról hozott hibás 

törvények alapján sikerül a tényleges érték tizedszázalékáért eladniuk, ennek jóváhagyását 

megszavazzák a Parlamentben. A külföldre eladott földek ára azért alacsony, mert túlzott lett a 

kihalás. Ennek egyik tényezõje, a lakosság folyamatos túletetése káliummal, amely mintegy 

"véletleníti" az emberek egészségét. Ráadásul a több kálium fáradságot, kábultságot is okoz, így az 

emberek nem figyelnek annyira oda, mi történik velük. Magyarország kiárusításra kerül, a kálium–

trágyázással okozott, mintegy 15 milliárd dollár adósság - növekedése miatt is. Az orvosok többsége 

nincs tisztában a káliummal kapcsolatos valódi problémával, a folyamatos, de mérsékelt kálium 

túletetés okozta mérgezés tényleges hatásaival. Nem tud a határértékekrõl, a nem beteg emberek 

kálium tûrõ képességérõl. Alaptalan következtetéseket von le, egyes esetek alapján, melynél a nagyobb 

kálium bevitel ellenére életben maradtak emberek, pl. a „fellépő“ hányások és hasmenések 

következtében, amellyel a veszélyes többlet káliumtól az emésztõ rendszerük még idõben 

megszabadult. Petrányi akadémikus alapvetõ megállapításai semmibevételével csak az infúziós kálium 

túladagolások halálos veszélyeit hajlandók elhinni. Nincs más lényeges eltérés az infúzióval, az étellel 

vagy italokkal bevitt mérgezõ többlet kálium hatásai között egyéb, csak a vérbejutás sebesség. A 

kálium felszívódás ugyanis a bélcsatornából a vérbe, mintegy 90%-os. Sok orvos, például Surján 

László is, az egyes túlélésekbõl azt a hibás következtetést vonta le, hogy a kálisó napi 40, vagy akár 133 

grammig, veszély nélkül mindenkivel folyamatosan etethetõ. Nem ismeri be, hogy kisebb kálium 

többlet s esetleg, majd 30-40 év alatt, kipusztíthatja az eredetileg ennél sokkal tovább egészségesen élni 

képes emberek népnyi tömegeit is. 

A felülvizsgálati kérelem elõterjesztés 

--------------------------------------------------- 

A különbözõ kérdésekben, kérem a Keresztény Orvosi Kamara etikai álláspontját, azt, hogy az 

Orvosszakértõi Bizottság jelentse fel a kálium mérgezés klinikai bizonyítékait az Országgyûlésben 

letagadókat, az OÉTI "REDI Só" klinikai dokumentációiban szereplõ 3 halálos káliummérgezési 

"esemény" alapján, figyelembe véve, hogy a kísérletet folytató, ott jelen lévõ kezelõ orvosok saját 

maguk is leírták, és a káliumetetés abbahagyásából álló terápiájuk sikere is igazolta ezeket a 

megtörtént klinikailag leírt kálium mérgezéseket. 

Állástfoglaltam, hogy egységesíteni kell a kálium veszélyességi megítélését, a KÁLIUM-R gyógyszer 

hatóanyag vizsgálati eredmények korrektek, irányadóak. 

Nem lehet egyazon hatóanyag gyógyszerként veszélyesnek, tápanyagként pedig teljesen 

veszélytelennek nyilvánítva, fel kell lépni. 
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Viták esetében, a kisebb veszélyességi küszöböt kell alapul venni, nem a nagyobbat, ennek megfelelően 

helyesbíttetni szükséges a korábbi (8253 sz.) miniszteri állásfoglalásokat is, a megfelelő orvosszakértői 

bizottsági nyilatkozattal. 

Jelenlévők megállapodnak, hogy célszerű a kálium határértéket rögzíteni. Fel kell lépni a kálium 

túlfogyasztás veszélyeinek a lakosság elől eltitkolásai, a kálium túlfogyasztását egészségesnek feltüntető 

reklámok ellen. A veszélyességi határt a kálium sókra helyesen kell ráíratni. A veszélyes kálisónak az 

ételebe és italokba, a konzervekbe bekeverését, a konyhasó pótlásra alkalmazását, be kell tiltatni. 

Ehhez, Dr. Mikola István minden lehetõ segítséget megad. 

A többiek ezt köszönettel nyugtázzák. 

A jelen összefoglaló emlékeztetőt a jelen lévőkön kívül, Dr. Hasznos Miklós képviselő úr számára is, az 

Õ szíves tájékoztatása érdekében megküldöm. Miután az ügyben szaktanácsadó vagyok a rendőrségi 

nyomozásnál, másolatot kap továbbá az eljáró PKKB, BRFK és KTM is. 

A megbeszélést részletesebben Varjas András a jövő hét elejére leírja, ennek megvárásától azonban, 

Dr. Mikola István úr Kanadába utazása miatt eltekintettünk, a részletesebb leírást a későbbiek során 

tudjuk majd jól használni. 

* 

Dr. Mikola István úr részére mellékeltem: 1 példány klinikai vizsgálat-leírást, valamint Dr. Fövényi 

József összefoglalóját, a dr. Bíró György részére írt kísérő levelével; ezenkívül, az interpellációra 

kapott miniszteri választ (8253), továbbá az OÉTI és az NM említett leveleit, valamint a KTM 27/93. 

TvH. számú szakvéleményét, a kálium katonai stb. veszélyeirõl. 

 

* 

k.m.f. 

Tejfalussy (Sydo) András s.k. 

 

Tisztelt Országos Rendőrkapitányság Panasziroda és  Közigazgatási Bíróság! 

Jogos védelmen kívül Ptk. szerinti „megbízás nélküli kárelhárítási ügyvitelt” is folytatunk jelen perrel, a 

kárelhárításra és a károkozók elleni feljelentésre hivatalból köteles hazai és EU-s ügyintézők helyett. A 

fenti bizonyítékokat természetesen a NÉBIH illetékes vezetőinek korábban is megküldtem. Kértem, hogy 

Dr. Fazekas Sándor miniszter úr fogadjon és segítsen kezdeményezni a mérgező kálisó étkezési sóként 

alkalmazását tiltó Magyar Szabvány alkalmazásának újra kötelezővé tételét valamennyi étkezési célra 

használt sónál, mivel a kálisó étkezési sóként árusítását megengedő élelmiszer rendelet szabványsértő 

szabályait törlés is kell. A vizsgálat során közvetlen ügyintézési kapcsolatba kerültem Máté Julianna 

NÉBIH-es termék vizsgáló ellenőrrel. Állítólag az is probléma, hogy az ilyen ügyekben illetékesek még 

nem intézkedtek, hogy az EU élelmiszer ügyekben illetékes Bizottsága is tudjon a Magyar Szabványról.  

Kérem, hogy kötelezzék a NÉBIH-eseket és a többi illetékest is a 100%-osan bizonyított országos egészségi 

közveszélyt okozó fenti közigazgatási hibák és hiányosságok felszámolására, hogy ne csökkenthessék 

tovább a magyar férfiak spermiumszámát, ne növelhessék a rövidült életű és kipusztuló magyarok 

számarányát. Előbb a büntetőeljárást kell lefolytatni, hogy az abban nevesített személyek felelőssége ott és 

utána a polgári peres eljárásban is megállapítható legyen, ill. ezt is kérem. Nyilvános tárgyalások tartását 

kérem. Kérem, hogy én és az általam felkért szakértők részt vehessenek a tárgyalásokon. Kérem a jelen 

közérdekű per költségei NÉBIH alperessel kifizettetését. (Csatolom a szóban forgó NEBIH határozatot is.) 
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