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Személyesen Dr. Nagy István Agrárminiszter kezéhez!
Magyarország 1055 Budapest, Kossuth tér 11.

Tárgy: Az Agrárminiszterhez címzett, a káliummal országmérgezés elhárításához 2020. január 24-én általam
írt  és  „megbízás  nélküli  kárelhárító”  méréstudományi  szakértőként  benyújtott,  konkrét  hatás  mérésekre
alapozott közérdekű bejelentés további bizonyítékokkal kiegészítése a „hitelteleníteni” próbálókkal szemben.

Tisztelt Dr. Nagy István Agárminiszter Úr!

Bognárné Felhő Alexandra főosztályvezető küldött nekem egy válasz levelet az Önöknél PTKF/1206-2019
iratjellel  iktatott,  általam  benyújtott  előző  közérdekű  bejelentésre.  A hamis  szakvéleményekre  alapozott
válaszuk szerint a káliummal műtrágyázás csak egyes esetekben és akkor is legfeljebb 1-2 évig mellőzhető. 

A  Miniszter  úrhoz  általam  benyújtott  „magyarországi-agrarminiszterhez-200124”-i  iratjelű  legutóbbi
közérdekű bejelentés 1. és 3. melléklete egyértelműen bizonyítja, hogy a talaj vízoldott káliumtartalmának
növelése  esetén  a  növények  elvesztik  az  alkalmazkodási  és  védekezési  képességüket,  és  a  növényeket
fogyasztókat  is  megmérgezik  és  nemzőképtelenné  is  teszik  a  90  mg/kg-nál  több  vízoldott  káliumot
tartalmazó talajon termesztett  növények!. A nemzetközi szabadalmaim szerinti  kalibráló mérés, amely az
aszályhatás stressz és a káliumtúladagolási együttes következményeit közvetlenül is megjeleníti,  bármely
fóliaházban megismételhető, Nem elhinni, hanem mérni kell! Egyébként „A növénytermesztés alapjainak, a
kemizálás és biológia alapösszefüggéseinek kutatásához többváltozós módszer” c. akadémiai pályázatomról
a MÉM Növényvédelmi és Agrokémiai Központ akkori főigazgatója által aláírt szakvélemény is igazolja,
hogy más módszerekkel nem kalibrálhatók a szántóföldi  vegyszerezések biológiai hatásai lásd a korábbi
bejelentési  melléklet-3-ban. Az is tény, hogy az általam létrehozott „Agroanalízis Tudományos Társaság
Környezetvédelmi  és  Gazdaságosság  Központja”  társaság  már  a  80-as  években  gépesítette  (részben
„digitalizálta  is”)  a  sokváltozós  nagyüzemi  kísérleteket.  Nagyüzemi  gépekkel  művelt  több  mint  20.000
parcellát  (!)  mértük  be  sikeresen!  Ezekből  is  kiderült,  hogy  nem  jó  a  káliumműtrágyázás.  És  pl.  a
mezőgazdasági  minisztérium által  több mint  20 évig fenntartott  EOTK („Egységes Országos Trágyázási
Kísérletekben) sem volt  kisebb káliummal nem műtrágyázott  parcellákon a termés,  mint  a káliummal is
műtrágyázottakon! Megvannak nálam a borsóval, monokultúrás kukoricával és őszibúzával végzett EOTK
mérések  kiértékelési  eredményeit  összefoglaló  hivatalos  jelentések!  Nyilvánvaló  csalás  volt,  hogy
„Periódikus  kálium  műtrágyázással  gazdaságos  anyagfelhasználás”-ként  jutalmazták  a  káliummal
műtrágyázást! Lásd az 1988-as egyetemi kutatóintézeti, alább mellékelt „MTESZ” -es hamis pályázatot:
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Tudományos akadémiai és egyéb „szakártók” konkrét hatás mérésekkel bizonyítható
határérték-kalibrálási csalásain alapuló, elfogadhatatlan agrárminisztériumi „válasz”:
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A mérgező  kálium túladagolás  biológiai  hatásait  hamisan  kalibrálási  bűnügy
további hatás ellenőrző mérésekkel bizonyításának a további dokumentumai:
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Az akadémiai és minisztériumi „agárszakértők” nem tudnak vagy nem akarnak számolni  

Korábbi akadémiai és egyéb tudományos publikációk szerint,  a hazai termőtalajok többségében 2 és 6%
között  van kötött  kálium amiből  automatikusan pótlódik a mérgezési  küszöb 90 mg/kg-nál  nem nagyobb
mennyiségű vízoldható kálium. Könnyen kiszámolható, hogy ha egy termőtalajban a természetesen pótlódott
vízoldott  kálium nem több  90  mg/kg-nál,  akkor  2%-os  kötött  kálium tartalomnál  kb.  222 évig  pótlódik
automatikusan a növények által évente kivont vízoldott kálium! Ha  6% a kötött káliumtartalom, akkor pedig
kb. 666 évig. Ha egy talajban 2%, azaz 20 gramm/kg vagyis 20.000 mg/kg a kötött kálium, a 20.000 mg/kg-ot
a  90  mg/kg-mal  elosztva  kiderül,  hogy  a  talaj  káliumtartalmát  szervestrágyákkal  és  vagy  káliumos
műtrágyákkal  és  vagy  a  növénymaradványok  talajba  visszajuttatásával  pótlása  nélkül  is  kb.  222  évig
pótlódik automatikusan a 90 mg/kg körüli mennyiségű vízoldott kálium! Már csak az a kérdés, hogy miként
hangoztatják, hogy a legtöbb talajból egy két év alatt kifogy a vízoldható kálium?! Például így:  A PhD.
Buzás István, volt  MÉM-NAK agrokémiai főosztály vezető szerkesztett,  „A növénytáplálás zsebkönyvet”
című tankönyv (Mezőgazdasági Kiadó, 1983) alapján, a mai napig is országszerte hamisan kalibrálják a
talajok  vízoldott  káliumtartalmát.  A  könyv  hamis  kalibrálásokra  alapozott  vízoldott  kálium határértékei
alapján a „mezőgazdasági tanácsadók”tetszőlegesen mérgezőre növelhetik a talaj vízoldott káliumtartalmát,
a növényeket és a fogyasztóikat még nem mérgező 90 mg/kg vízoldott káliumtartalmat „igen kevésnek”, a
sokkal többet pedig sokkal jobbnak tüntetve fel: 

 
Az optimálisként ajánlott, erősen mérgező kálium műtrágya dózisokat a talajvizsgálati adatokból a
fenti hamis táblázatra alapozva hamisan számolhatják ki. Ezzel a trükkel tüntetik fel „veszedelmes
káliumhiányt okozónak” a talajok  vízoldott káliumtartalma normális mértékűre csökkenését.  



41./6    Kód: magyarorszagi-agrarminiszterhez-200319

Miért vehetik semmibe a magyarországi akadémiai, minisztériumi, egyetemi szakértők és hivatal
vezetők,  hogy ha szerintük annyira nélkülözhetetlen a káliummal műtrágyázás,  akkor miért  nem
vagy miért nem, ill. alig használ  Kína és a legtöbb iszlám ország kálium műtrágyákat a nitrogén
műtrágya alkalmazott mennyiségeihez képest?

 Lásd a „Nemzetközi Műtrágya Szövetség” által közzétett  alábbi, diagramokat arról, hogy 1973 és
1987 között melyik ország mennyi nitrogén-, mennyi foszfor- és mennyi kálium műtrágyát használt. 

Miért  állíthatja  sok  akadémiai,  egyetemi  és  egyéb  szakértő  „minden  szempontból”
szükségesnek és egészségesnek, hogy ugyanebben az időintervallumban (és jelenleg is), a
nitrogén és foszfor műtrágya mennyiségeihez képest,  sokszoros a magyarországi kálium-
műtrágya felhasználás a Kínában és (számos) iszlám országban alkalmazotthoz képest?! 
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Miért  vehetik semmibe a vezető magyarországi akadémiai,  minisztériumi,  egyetemi szakértők és
hivatal vezetők, hogy az 1950-ben ezért Nobel díjat kapott kutatók bebizonyították a méréseikkel a
patkányoknál és embereknél is, hogy az élelmiszerek többszörösre növelt kálium tartalma és vagy
túl alacsonyra csökkentett konyhasó tartalma is veszélyesen magas vérnyomást, szív- és keringési
betegségeket,  idegbetegségeket,  daganatos  betegségeket,  izomgyengeséget  és  nemi  torzulásokat
(pszeudohermafroditizmust) is okozó, életrövidítő és nemzőképesség rontó hatású! A Nobel-díjasok
hatás  kalibráló  méréseiről  lásd  a  2020.01.24.  időponttal  általam  benyújtott  előző  közérdekű
bejelentés 4. mellékletét! 

Hatás-kalibráló méréseken alapuló további bűnügyi bizonyítékok a mérgező kálium túladagolásról:

Dr.  Béres  József,  a Béres  Csepp feltalálója,  az  „Első kézből  a  Béres Cseppekről” című alábbi
kiadványában is előadta, hogy a kísérleti egereinél emlőrákot idézett elő a táplálékuk megnövelt
kálium (vagy foszfor) tartalma:  

 

Miért árusíthatja „akadémiai elnökségi ajánlással” reklámozva a Családorvosi Havilapban, a kb.
50%-ban kálisót tartalmazó vagyis a káliumot túladagoló „VIVEGA” sókeveréket a Béres Rt (is)? 
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Egy orvosi szakkönyv szerint, a vérbe egy órán belül (akárhonnan) bejutott 0.8- 1,6 gramm vagy több
kálium már veszedelmes kálium túladagolás. Annyira, mintha 24 óra alatt  11 gramm vagy több jutott
volna be! Egy másik orvosi tankönyv szerint, az egészséges felnőttnek is torzul az EKG-je, vagyis
romlik a szívműködése, ha szájon át 24 óra alatt 5- 8 grammnál több kálium jut be a szervezetébe.

Az alábbiakban bemutatom a fentieket bizonyító méréstudományi további dokumentumokat is: .
  Előzőleg a REANAL cég által előállított, több mint 50% kálisót tartalmazó „Redi sót” „napi” 6-
10  gramm  mennyiségben  fogyasztását  ajánlva  gyógytápszerként”  engedélyezték  a  gyermekek
részére is. Amikor parlamenti szakértőként kifogásoltuk, az OÉTI azzal védekezett, hogy egy WHO
kiadvány  korlátozatlan  mértékben  ajánlja  a  gyermekek  ételei,  italai  konyhasó  helyett  kálisóval
„sózását”! 
  Azután engedélyezték a REDI só előbb receptre, majd később recept nélküli árusítását, hogy az
OÉTI  által  koordinált  klinikai  kísérletek  során  a  REDI  só  éhgyomorra  egyszerre  megitatott  2
grammja az előtte egészséges 10 felnőtt közül mind a 10-nek felére csökkentette legalább 5 órán át
a vizelet kiválasztását, a 4 grammjától pedig az itatást követően kb. fél óra múlva és kb. másfél órán
át  mind  a  10-üknél  hyperkalaemiásra,  5  mmol/liter  fölé  vagyis  mérgezés  veszélyesre  nőtt  a
vérszérum káliumtartalom! 
  A kálisót ajánlók jelenleg ott tartanak, hogy gyógyhatású étkezési sóként „nátriummentes” tiszta
kálisót árusítanak „K-kosher BONSALT” (jósó) elnevezéssel, miután mindezt a hazai élelmiszer
törvény és a módosított étkezési só szabvány is lehetővé teszi.
    Bemutatom a  kálium hatásaival  kapcsolatos  klinikai  kísérletek  mérési  eredményeinek  a
Budapesti  Műszaki  Egyetem  Méréstani  Tanszékéének  a  vezetője  és  a  Magyar  Tudományos
Akadémia elnöki titkárság vezetője és az Országos Igazságügyi Orvosszakértői Intézet vezetője
személyes  közreműködésével  (parlamenti  szakértői  megbízásom  alapján  általam  szervezett)
konkrét hatás-mérés ellenőrzések eredményeit rögzítő emlékeztetőinket is:
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KONYHASÓ HELYETT KÁLISÓVAL SÓZÁSRA FELBIZTATÓ HAMIS
WHO IRÁNYELV
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                                                                                                                                       2.
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A  korábbi, valamennyi  étkezési  sónál  kötelezően  legalább  97%
nátrium-klorid  konyhasó  tartalmat  előíró  MSZ-01-10007.
Magyar Szabvány összetételi előírása:

A  magyarországi  étkezési  só  szabványt  2013-ban  úgy  változtatták
meg,  hogy  büntethetetlenül  lehessen  „étkezési  sóként”  árusítani  (a
patkányméreg  hatású)  kálisót  és  vagy  egyéb  „nátriummentes”,  ill.
csökkentett nátriumtartalmú „sókat”: 
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A  FENTI  ÉLELMISZER  TÖRVÉNYI-  ÉS  SZABVÁNYÜGYI  CSALÁSRA
ALAPOZVA  BÜNTETLENÜL  ÁRUSÍTHATJÁK  NÁTRIUMMENTES,
EGÉSZSÉGVÉDŐ  „K-KOSHER  TANÚSÍTVÁNYOS  BONSALT”  (JÓSÓ)”-
KÉNT A PATKÁNYMÉREG HATÁSÚ KÁLISÓT:

http://www.supercoloncleanse.hu/termekek_bonsalt.html

BONSALT  natrium mentes só 

http://www.supercoloncleanse.hu/termekek_bonsalt.html
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Az új generációs szívbarát BONSALT a sós izek szabadságát nyújtja. A BONSALT olyan étkezési só, 
amely kizárólag természetes anyagokat tartalmaz, viszont nem tartalmaz nátriumot, amely 
szervezetünkben számos betegség forrása. Különböző érrendszeri problémák, ízületi panaszok, magas 
vérnyomás esetén gyakran halljuk orvosainktól, hogy egészségünk védelmében csökkentsük a konyhasó 
fogyasztását. A konyhasó (NaCI) túlzott fogyasztásának egészségkárosító hatása van az emberi 
szervezetre.

Az emberi testben a nátrium fontos szerepet játszik a folyadékháztartás és a vérnyomás 
szabályozásában. Naponta kb. 500 mg. vagyis 1/10 teáskanálnyi nátriumra van szüksége a 
szervezetünknek, ami természetes módon fordul elő táplálékunkban. Hagyományos asztali só 
fogyasztásával átlagosan 2400-6900 mg nátrium kerül be a szervezetbe, amely raktározódik, megköti a 
vizet, ízületi és szívproblémákat, izomgyengeséget, magas vérnyomást okoz, hozzájárul a csontritkulás 
és a veseproblémák kialakulásához. A nátriumszegény étrend csökkenti a krónikus szívelégtelenséggel 
járó folyadékpangást.
Étkezési szokásainkon viszont nagyon nehéz változtatni. Ehhez nagy segítséget nyújt a BONSALT 0 % 
nátrium tartalmú só. melynek fogyasztása lehetővé teszi bármely főtt sós nyers ételünk megszokott sós 
ízének élvezetét anélkül, hogy károsítanánk egészségünket. A speciálisan alacsony kalóriatartalmú 
bármely diétához használható.

A túl sok konyhasó bevitele számos civilizációs megbetegedés kialakulásában szerepet játszhat.  A 
konyhasó nátriumot tartalmaz. Az emberi testben a nátrium fontos szerepet játszik a folyadékháztartás 
és a vérnyomás szabályozásában. A sós ételek fogyasztása tüzeli a só utáni vágyat, a só álcázza, elnyomja
a természetes ízeket. Hagyományos táplálkozással, Nátrium-klorid tartalmú asztali só használatával 
naponta 2400-6900 mg-nátriumot viszünk a szervezetünkbe.

Egy napra:  átlagosan kb.  fél  gramm nátriumra  (500 mg.),  vagyis  1/10 teáskanálnyira  van szüksége
szervezetünknek, mivel valamennyi nátrium természetes módon is előfordul a táplálékokban .

Kiszerelés: 350 g és 85 g

Összpontosítsunk tehát a nátrium visszaszorításra!

A nátriumbevitel csökkentésének legbiztosabb módja, ha csökkentjük a konyhasó, sós ételek és a sós 
fűszerek fogyasztását. 

Egészségünk védelmében korlátoznunk kell az asztali só fogyasztását, amely következményeként a 
vizelet több kálciumot választ ki, és ezzel a csontritkulás és csonttörések kockázatát növeli. A 
többletnátrium raktározódik a testszövetekben és vizet tart vissza. Ez püffedést idéz elő, ami viszont 
megemeli a vérnyomást, ez pedig a szív igénybevételét, terhelését növeli meg.

A konyhasó fogyasztás és az egészségi állapot közötti összefüggést leginkább a magas vérnyomás 
betegséggel tudjuk bizonyítani.

Hazánk felnőtt lakosságának 15 – 20%-a hipertóniás, vagyis magas vérnyomás betegségben szenved, 
amely betegség növeli az érelmeszesedés, a szív – és érrendszeri megbetegedések, pl. infarktus vagy az 
agyvérzés kialakulásának kockázatát. 
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A magas vérnyomás betegség következtében egyéb betegségek kialakulását is eredményezheti: a 
vesebetegségeket, belső elválasztású mirigyek, izületek megbetegedését, központi idegrendszer 
betegségeit stb. 

Az erősen sózott ételek nagy szerepet játszanak a gyomorrák kialakulásában.

A súly- és vérnyomáskontroll mellett a sószegény étrend kedvezően hat a menstruáció előtti tünet 
együttesre, bizonyos fejfájástípusokra, és néhány depresszióra is. 

Csökkenti továbbá a krónikus szívelégtelenséggel járó folyadékpangást.
Étkezési szokásainkon viszont nagyon nehéz változtatni.
Ehhez nagy segítséget nyújt a BONSALT NÁTRIUM MENTES SÓ, amely természetes anyagokat 
tartalmazó ásványi só.

Normális testi funkcióinkhoz, testünk folyadékegyensúlyának szabályozásához szükségünk van sókra.

Öröm ízlelni, tesztelni az újgenerációs BONSALT sót, melynek fogyasztása lehetővé teszi  bármely főtt, 
vagy nyers ételünk megszokott sós ízének élvezetét.
A szívbarát BONSALT sós ízek szabadságát nyújtja.
Speciálisan alacsony kalóriatartalmával bármely diétához használható.
A forradalmian új BONSALT sót, mely 0% Na tartalmú, 25 országban forgalmazzák.
Egyre nagyobb teret hódit a fejlett országokban, mint Japán, Németország, USA, Anglia.
Mostantól Magyarországon sem kell nélkülözni az egészség sóját.
A családok asztalainál a legjobb ízeket nyújtja az EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD FELÉ A BONSALT. 

Három ízben kapható: natúr, fokhagymás és hagymás változatban. 

A só növeli a rák kockázatát
- derült ki egy 11 évig tartó japán vizsgálatból. 40 ezer középkorú férfit és nő vizsgáltak majd 
megállapították, hogy a nagyobb mennyiségű sófogyasztás körülbelül kétszeresére növeli a rákos 
megbetegedések veszélyét. 

Az ételek sózása, pácolása és füstölése népszerű eljárás a japán konyhában, pedig a pácolt zöldség vagy 
tészta éppannyira gazdag nátriumban, mint amennyire szegény C-vitaminban. Megfigyelték, hogy az 
évek során, ahogy a japán étrend elnyugatiasodott, jelentősen csökkent a gyomorrák megjelenése, de 
még mindig a legsűrűbben előforduló rákos megbetegedés a szigetországban.

Nemcsak a túlzott sófogyasztás, de a zöldségek, gyümölcsök hiánya és a dohányzás is rizikófaktorai a 
gyomorráknak - különösen férfiak esetében. 
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Az még nem teljesen tisztázott, hogy a gyomorrákot maga a só okozza-e, vagy a felhasznált tartósítók és 
a só keveréke. Nagy-Britanniában például, ahol nem elterjedt a japán konyha, a hasonló rákos 
megbetegedések előfordulása jóval ritkább. 

A gyomorrák ma is a legelterjedtebb a rákos megbetegedések között - 1996-ban háromnegyed millió 
halálesetet okozott világszerte.

A só minden élőlény számára életfontosságú ez különösen érvényes asztmás, allergiás és autoimmun 
megbetegedésekre. Víz, Kálium és só együttesen szabályozzák a szervezet vízháztartását. A víz, a szállító 
szerepét betöltve a sejtek anyagcsere folyamatainál keletkező bomlástermékeket távolítja el. A sejten 
belüli víz háztartásért a Kálium felelős, mennyiségbeli arányában. A növény világban is a gyümölcsök 
húsának keménysége is a Kálium által megkötött víztől függ. A napi ételeink sok Káliumot tartalmaznak,
az elfogyasztott gyümölcsök és zöldségek formájában, de szinte sót alig. Ezért fontos a só mindennapos 
utánpótlása. Só vizet von el a sejtekből, így biztosítja a sejten kívüli víz háztartást. Szerveztünkben 
alapjában véve két "tenger" van az egyik a sejten belüli, a másik a sejten kívüli. Az egészségünk e két 
"tenger" egyensúlyától függ. Ezt tudjuk biztosítani elegendő víz bevitellel, Káliumban gazdag 
gyümölcsök és zöldségek, valamint egy természetes só fogyasztásával.

a só, hiszen a nátrium szervezetünkben ugyanúgy "stratégiai" folyamatokban vesz részt. Jelentős 
szerepe van pl.: a sav-bázis egyensúly és az ozmotikus nyomás fenntartásában, továbbá az ideg- és 
izomműködésben.
Az étkezési vagy asztali só hagyományosan finom szemcséjű, átlagosan 98-99%-ban, illetve ezen felüli 
NaCI-tartalmú. A konyhasó nátrium kationból és klorid anionból áll. A szervezetünkben lévő Na 60-
65%-a a test víztereiben és 35-40%-a kötött formában a csontokban, kötőszövetekben található.
A nátrium fontos makro elem az ember számára, mégis egyre többször halljuk, hogy sok nátrium kerül 
be a szervezetünkbe. Magyarországon az emberek táplálkozással naponta átlagosan 5-15 gramm 
nátriumot visznek be szervezetükbe. Ezzel szemben célszerű volna napi 2 gramm nátrium fogyasztása, 
amely 5 gramm konyhasónak felel meg.

A nátrium kiürülése vízzel együtt oldott formában történik, minél több konyhasót fogyasztunk, annál 
több folyadék szükséges a vesén át történő kiválasztáshoz. Ez ad magyarázatot arra, hogy sós ételek 
fogyasztásakor megnő a szomjúság érzetünk. Nagy só mennyiség kiválasztása fokozott terhelést ró a 
vesére és a szívre is, tekintettel arra, hogy a vesén a vén a szív pumpálja át.

Ételkészítéshez ajánlatos a csökkentett nátriumtartalmú só használata, amely 40%-kal kevesebb 
nátriumot tartalmaz (betegség esetén kérje táplálkozási szakember véleményét, mert,bizonyos 
betegségek fennállása esetén használata kontraindikált).

Az elkészített ételeket alulsózottan készítsük el, és biztosítsunk lehetőséget annak utólagos, egyéni ízlés 
szerinti ízesítésére.

Az ételek fűszerezése, a fűszerek helyes használata ősidők óta fontos szerepet játszik a nemzetek 
kultúrtörténetében. Magyarországon is jellemző a fűszerbőség, ugyanakkor igen sok hazai fűszernövényt
egyáltalán nem veszünk figyelembe, helyettük a só, és a magas sótartalmú ételízesítők kerültek előtérbe. 
A sótlanság leplezésére, illetve kevesebb konyhasó felhasználására számtalan fűszer, ízesítő, főzet 
alkalmazható.

Káliumnak és nátriumnak fontos szerepe van az ideg- és izomműködésben, a savbázis egyensúly 
biztosításában, az ozmotikus nyomás fenntartásában, az ingerületi folyamatokban. Nátrium esetében a 
felnőtt ember napi szükséglete 2 g-ra, kálium esetében 3 g-ra tehető. A napi klór (klorid) igény is 3 g-ra 
tehető, bevitele főleg konyhasóval történik. Szerepe a só- és vízháztartás szabályozásában, ill. a savbázis 
egyensúly fenntartásában rejlik.
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Kalcium és foszfor a csontszövet két fő alkotóeleme, de jelen vannak a testnedvekben is. A napi 
kalciumszükséglet 0.8 g-ra, a foszforszükséglet 1.0 g-ra becsülhető. Fontos szerepe van a 
magnéziumnak is (izomműködés, fehérje-, szénhidrát- és zsíranyagcsere), a napi szükséglet kb. 0.4 g. 

Megemlítendő még a kén, a napi szükséglet 1.0 g körüli érték, s a szervezetbe elsősorban a kéntartalmú 
aminosavakban gazdag élelmiszerekből (pl. hüvelyesek) jut. Az 1. és 2. táblázat adatai alapján 
megállapítható, hogy káliumban a zöldség- és főzelékfélék közül nagyon gazdag a zöldborsó, a paraj és a 
karalábé. A gyümölcsök közül a vörösribiszke káliumtartalma kiemelkedő. Magnéziumban pedig 
elsősorban a cékla, a paraj és a zöldborsó gazdag. Nem kiegyensúlyozott táplálkozás esetén elsősorban e 
két elem hiánya várható.

Táplálkozás élettani szakemberek véleménye szerint az lenne az ideális, ha aNa + Ca K + Mg hányados 
értéke 1 körül lenne. Sajnos a hazai élelmiszerfogyasztók táplálkozási szokásait figyelembe véve erre a 
hányadosra 2-3 körüli érték adódik. Élelmiszereink elkészítése során kevesebb só felhasználásával (a 
nátrium bevitel csökkentése) valamint a fokozottabb zöldség- és gyümölcsfogyasztással (a kálium és 
magnézium bevitel növelése) elérhető ill. megközelíthető lenne az ideális arány. Így a gyümölcs és 
zöldségfogyasztásnak egészségjavító ill. egészségmegóvó szerepe is említésre méltó. A cikksorozatunk 
következő részében a zöldségek és gyümölcsök rosttartalmáról ill. a diétás rost táplálkozásbiológiai 
jelentőségéről adunk információt

Nátrium. Az étvágy fenntartásában, a vér vegyhatásának megőrzésében van fontos szerepe. A napi 
nátriumszükséglet: 2-4 g, amelyet 8-10 g só biztosít. A szervezet izzadással, hányással, hasmenéssel 
jelentős mennyiségű sót veszíthet. Ilyenkor sózott levesekkel, sózott teákkal, ásványvizekkel pótoljuk a 
veszteséget. Különösen érzékenyek a sóveszteségre a kisgyermekek, az idősek, a gyomoroperáltak. 

Kálium. A napi kálium szükséglet: 3-3.5 g. A kimerültség, a betegség, a megerőltető izommunka fokozza 
a sejtekből való kálium kiáramlást, ezért megnő a szervezet kálium igénye. A burgonya, a főzelék és a 
gyümölcsfélék gazdag kálium források. A nátrium-kálium fogyasztás optimális aránya 1:1. Ennek 
túllépése szív-és keringési betegségek kialakulásához vezethet 
A kálium körülbelül 150 grammnyi mennyiségben található meg a szervezetben, szinte kivétel nélkül a 
sejteken belül, a sejtplazmában oldva található meg. Legfontosabb szerepei a nátriummal együtt az 
ingerület-átvitel, ennek elengedhetetlen eleme.

Mihez szükséges? 

Sav-bázis egyensúly, idegrendszeri ingerületek átvitele, izomműködés, sejtek energiaellátása

Mennyi szükséges belőle?

kálium szükségletét - mivel a nátriumhoz hasonlóan szintén minden élelmiszer tartalmazza - csak 
becsülni tudjuk. Miután átlagos napi bevitele 2-6 gramm, hiányállapota nem is fordul elő. Napi 
szükséglet/adagolás: 3500mg 

Hiányállapotok

Mai táplálkozásunk mellet hiányállapota nehezen alakulhat ki, főleg hányás, hasmenés szerepelhet az 
okok között. A szív működése zavarttá válik, izomgyengeség jelentkezik, a vesék működése károsodhat. 

Túladagolás A kálium túladagolása csak káliumkészítmények fokozott adagban való alkalmazása mellett
képzelhető el. Ez napi 15-20 gramm kálium bevitelét jelenti, ekkor általános mérgezési tünetek lépnek
fel.
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http://bioszallito.hu/Bonsalt_natrium_mentes_so-termek-2823

Bonsalt nátrium mentes só 85 g 
Ár:530 Ft. 
Egységár:6.24 Ft. / g
A termék jelenleg nem kapható
Fedezze fel a BONSALT só egészség javító hatását. A Bonsalt egy kiváló sópótló, amely nem 
tartalmaz nátriumot. Kizárólag természetes összetevők által biztosítja s zervezet számára a sós 
ízhatását.Használata javallott magasvérnyomás-ban, vesebetegségben, izületi panaszokban 
szenvedők részére. 
vonalkód:8437005602007     
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1995. évi XC. törvény az élelmiszerekről 

E törvény célja, hogy meghatározza a közfogyasztásra szánt nyers, félkész vagy 
feldolgozott élelmiszerek előállításának, fogalomba hozatalának feltételeit oly 
módon, hogy biztosítsa a fogyasztók egészségének, érdekeinek, valamint a piaci 
verseny tisztaságának védelmét, és segítse a termékek országok közötti szabad 
áramlását. 

. . . .

Ét. 6.§ (1) A különleges táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszer és az új 
élelmiszer csak engedéllyel állítható elő. 

. . . .

(2) A különleges táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszerek előállítását a népjóléti 
miniszter engedélyezi. 
(3) Az új élelmiszer előállítását a népjóléti miniszter egyetértésével a 
földművelésügyi miniszter engedélyezi. 

. . . . 

8. számú melléklet az 1/1996. (I.9.) FM-NM-IKM együttes rendelethez 
. . . .

A különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerek típusai és követelményei 

. . . .

 j) Csökkentett nátriumtartalmú élelmiszer:  . . . . .

- csökkentett nátriumtartalmú az a sókeverék, amelynek nátriumtartalma legfeljebb 
19 g/100 g; 
- nátriumszegény az a só, amelynek nátriumtartalma legfeljebb 120 mg/100 g lehet; 
. . . .
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EMLÉKEZTETŐK A KÁLIUM-HATÁSVIZSGÁLATOK
EREDMÉNYEI SZAKÉRTŐI ELLENŐRZÉSÉRŐL

6./3   
Iratjel:
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Code: UN-WHO-190331-ENSZ-WHO-190716En+

Petition to the Secretary-General of the United Nations (on benevolent intervention in the
affair of prevention of health damage of public interest / i.e. "negotiorum gestio"/ ; in other
words: on damage prevention instead of the governments of Hungary and other ones)

Mr. Secretary-General of UN , António Guterres!
United Nations Plaza, New York, N.Y. 10017, USA 

Dear Sir,
Mr. Secretary-General of UN , António Guterres!

My name is András Tejfalussy, and I am an engineer dealing with measuring biological effects. I
have number of international patents (IP) in the field of sciences of measurement. One part of
my patents are available on the next webpage: http://www.sztnh.gov.hu/en  which  leads  to  this
link,  if you select IP research and Tejfalussy http://epub.hpo.hu/e-kutatas/?lang=EN# 
(As desired, it is possible to read more on the next webpage:   www.tejfalussy.co  m      here
http://www.tejfalussy.com/antirandom/ )

On the course of my expert work as assigned by the Hungarian Parliament (1), I identified an
international apartheid based on false principles issued by WHO of UN:

In 1950,  the Nobel  Prize was awarded to those three researchers of  the adrenal  cortex who
demonstrated the harmful effects of increased potassium content of foods and that of decreased
sodium content of foods, which shorten the life and result the loss of the reproduction ability both
in the case of rats and humans.

The decreasing and loss of the reproduction ability owing to the potassium overdose is based on a
WHO publication (3), which recommends the use of potassium salt (potassium chloride) as an
unlimited substitute for salt (sodium chloride). Animals will also be sick if the potassium content
of their food increases (4). Higher than 2 grams potassium input  into the blood of an adult
human within an hour is toxic both for the kidney and the heart (5). Nevertheless the official
recommendation is neglecting these scientifically proven facts of high significance and  proposes
for us the  "daily" potassium supplements between 4.7 and 70 grams - latter in Hungary -, which
are abnormally harmful and moreover lethal especially without fixing the adequate reference
time of input process!!!

The optimal water, salt and potassium supplementation ratio for meals is based on the doses of
Ringer's physiological infusion solution (6). E.g.: with 3 liters of distilled water per day, 27 grams
of salt and 0.36 grams of potassium are optimal doses to put into the blood. This is an adequate
Na/K ratio in human body for the fluids that act as electrolyte.

The potassium content of food has been increased to an extent which has toxicant effect for
kidney and heart. In the same time the sodium content was reduced to a life-threatening extent in
the recent 65 years period, but also in addition to it, if the above mentioned circumstances exist
over a longer period those result a neutering effect and the loss of reproduction ability. It seems
to  be  one of  the  obvious main  reasons  of  the  unavoidable  invitation  of  the migrant  human
resource into the Western European countries.

http://www.tejfalussy.com/antirandom/
http://www.tejfalussy.com/
http://www.tejfalussy.com/
http://epub.hpo.hu/e-kutatas/?lang=EN
http://www.sztnh.gov.hu/en
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Unfortunately it is not rare experince that the potassium content of the food is often  toxic due to
the overdosing of the potassium fertilizer or the food seasoning with the potassium chloride when
this potassium salt is applicated instead of the customary practice of the pure salt use (that is that
instead of sodium chloride use) either itself  or as the component of an harmful  commercial
mixture, which has toxic effect in the function of doses. It creates a false appearance (fake look),
when the potassium chloride or other salt mixture of it is advertised as healthy as possible and
best-selling dietary salt, e.g. the Star kosher BONSALT is such a salt, which is sodium free! If it
does not contain any sodium, and  in that case if it is produced of the sea, its composition must be
very similar to a rat-poison  and the execution poison used for prisoners sentenced to death in
prison,  meanwhile it is utmost expensive. Nota bene! The country of an extinct people liquidated
by the potassium salt can easily become the property of their indirect or direct killers without any
war.

The fourth generation of men poisoned with potassium should completely loss their reproduction
ability. For this reason, did the HAARETZ news of Israel predict that there would already be
absent  the  reproduction  ability  of  western  european  male  citizens  by  2050,  referring  to  the
decline trend in fertility statistics? (Whether it  actually means the foreplanned chemical time
bomb of the murder for the robbery executed by potassium salt?! The question arises if this is not
the feasible chemical weapon for hidden genocide?)

I kindly ask you to prohibit the application of potassium salt for the seasoning and any so called
"salting" instead of the customary practice of the pure sodium chloride salt use, in order to find
out as soon as possible and to take it as obligation on the occassion of all the related activities for
anyone who lives all over the world!

Hungary, March 31, 2019

Submitted in the context of the benevolent intervention -  in other words - legal voluntary so
called  „case management without mandate” according to the Hungarian Civil Code (which has
Hungarian abbreviation as „Ptk.”), asking for your kind urgent response, respectfully:

(noble  Sydo)  András  Ferenc  Béla  Tejfalussy investigative  engineer,  scientific  inventor,  the
grandson of Dr. Béla Tejfalussy magistrate (judge in court) of yore and the grandson of Béla
Bartha, police superintendent (chief captain) of yore, Lugosi street 71,  H-2621 Verőce, Hungary
(e-mail:  tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, webpage:  www.tejfalussy.com,  phone: + 36 20
218 1408)

Attachment: UN-WHO-190331–ENSZ-WHO-190716  (page 20./1 <  22./20)

http://www.tejfalussy.com/
mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
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Fentiekkel minden vonatkozásban 100%-osan bebizonyított bűncselekmények:

 

Utóirat: Az izraeli HAAREC lap azt valószínűsíti a nemzetközi nemzőképesség csökkenési
statisztikákból,  hogy 2050-től nem lesz nemzőképes nyugati  férfi.  Fentiek is  bizonyítják,
hogy  a  káliumot  túladagolás  és  konyhasóval  sózást  akadályozás  a  valódi  oka  !  Egy
MAZSIHISZ  kántor-képzős  ismerősöm  elmondta,  hogy  a  mérgező  kálisó  észrevételéhez
nekik minden kanál sót kötelezően ellenőrizniük kell, egy ultraibolya fényű kézilámpával!)
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