T. ORFK Panasziroda és NÉBIH vezetés!

Ügykód: nebihkulonlegessovizsgalatvegzoitfeljelentes151015

Előírt határidőn belül fellebbezésként a mellékletek szerinti közérdekű feljelentést nyújtom be. Indokolás:
Nem tudok polgári bíróságra fellebbezni a NÉBIH határozat ellen, amíg ott az OÉTI-sek a szakértők, akik a
konyhasó helyett kálisóval sózással életrövidítési és ivartalanítási népirtási bűncselekmény főszervezői.
Miután kétségtelenül hiányzott a termékfeliratról, hogy „általános reklám keretében” jogos védelmet valósít
meg az élettanilag optimális víz, konyhasó és kálium dózisokról általánosan bizonyított, tudományos
ismeretek közzétételével és mert a Magyar Szabvány jelenleg nem állami garancia az egészséges sóösszetétel
megkövetelésére, mivel a hatóságok semmibe veszik a szabványt, ennyiben kijavítottam a sófeliratot. Mivel
a módosított szöveget írásban nem kifogásolták, elfogadottnak tekintetettem, és megrendeltem a nyomdában.
A NÉBIH az általa korábban vizsgált Nyírtassi cég által csomagolt sónál nem azt kifogásolta, hogy kálisót
tartalmaz, ami sérti az étkezési sók egészségességét államilag garantáló érvényes Magyar Szabványt,
hanem azt, hogy nem 30% kálisó van benne, hanem sokkal több. A mai napig sem vizsgálták azokat a
szabványsértő különleges sókat, amelyekben 3-től 100% között van kálisó és amelyek feliratai azt hazudják,
hogy a testnedvek, a vérszérum természetes víz:konyhasó=110 és nátrium:kálium=30 arányai szerinti dózisú
étkezési sópótlás ártalmas, és az általuk árusított sókeverékek 0,43 és 1:1 körüli nátrium:kálium dózisaránya kiegyensúlyozza a testnedvek nátrium:kálium arányát, és ezáltal ”megelőzi” az időskori magas
vérnyomást. Holott Nobel-díjas kutatók állat- és emberkísérletei is kimutatták, hogy nem kiegyensúlyozza,
hanem elrontja. Az OÉTI kísérleteiben is mindenkit megmérgezett a napi 2 vagy 4 grammnál nem több
kálisóval sózás, de ezeknek a méréseknek az eredményeit az OÉTI-sek ellenkezőjére hamisították, hogy
„gyógytápszerként” engedélyezhessék a REDI Só kálisót, a napi 10 gramm kálisó bármilyen gyors
elfogyasztását ajánlva. Hozzáhamisították az élelmiszer rendeletet is. Megengedték a nátrium-klorid
konyhasó mérgező kálisóval helyettesítését. Azóta, kivéve, amikor a NÉBIH előre bejelenti, hogy az ilyen
„különleges sókat” is ellenőrizni fogja (a könnyen kijátszható „véletlenszerű mintavétellel”), el van árasztva
a hazai piac a konyhasó helyett ajánlott mérgező kálisóval. Lásd az eddig nem ellenőrzött hatású Norbi
Update, Vivega, Bonosal, Sara Lee, Horváth Rozi, Compack Douwe Egberts, Bad Ischler, Nyírtassi
stb. emblémás, durván szabványsértő, káliumos sókat. Ezek több millió magyart tudatosan megölnek!!
A NÉBIH „különleges sók vizsgálata” címén, hamis indokokkal kötött bele a korábbi állami hatóság
által egészségvédelmi céllal létrehozott és ma is még érvényes Magyar Szabványban előírt tisztasági
követelményeket túlteljesítő termékembe, az Á.G.I. Tiszta só elnevezésű tiszta nátrium-klorid NaCl
konyhasóba. Sokkal többre mérte a vastartalmát és kissé kevesebbre a nátrium-klorid tartalmát, mint a
gyártó Salinen cég akkreditált laboratóriuma és a hazai gyógyszertárakat ilyen sóval ellátó Hungaropharma
cég akkreditált gyógyszer laboratóriuma, de az Á.G.I Tiszta só vastartalma és konyhasótartalma így is
messzemenően megfelelt a Magyar Szabványnak. Belekötöttek abba is, hogy a termék a magyar emberek
mérgező kálisótól mentes tiszta konyhasóval ellátását szolgálja. Belekötöttek abba, hogy a testnedvekben, a
vérszérumban (a vérelektrolitban) a víz:konyhasó=110 és nátrium/kálium=30 az optimális arány, s hogy
mivel a vérbe is ilyen dózisarányokkal juttatják be ezeket az anyagokat a Ringer fiziológiás infúziós
oldattal, ezek az élettanilag optimális dózisarányok étkezésnél is irányadóak. Belekötöttek, hogy jogos
védelemként felhívtuk a figyelmet, hogy egészségkárosító hatású az ettől nagymértékben, ismételten eltérés.
A NÉBIH jogot sértve kifogásolta az élettanilag optimális, a vérelektrolit szerinti víz, konyhasó és kálium
pótlás tudományosan bizonyított, a Ringer infúziós oldat feliratain is szereplő általános szabályát, amit
általános termékreklámként a magyar lakosság jogos védelmében jelenít meg a termékfelirat, miután
az országos főgyógyszerész valamennyi hazai gyógyszertárnak megtiltotta a tiszta konyhasó árusítását, s a
hullák testnedvei szerinti étkezési dózisokat egészségesebbnek nevezik az élő ember testnedvei szerinti
víz, konyhasó és kálium arányok szerinti étkezési dózisoknál, s ezzel a részben, vagy teljes egészében
mérgező kálisóból álló szabványsértő étkezési sókat egészségesebbnek tüntetik fel, mint a tiszta konyhasót.
Mivel nem hihető, hogy a Salinen cég által bemért és minőségi bizonylattal ellátott, és a Hungaropharma
által is bemért, másod ellenőrzött 25 kg-os gyógyszerkönyvi tisztaságú sónak az 1 kg-osra átcsomagolástól
lecsökkenhetett a nátrium-klorid tartalma és megnőtt volna a vastartalma, NÉBIH-es mintavételezési és vagy
laboratóriumi mérési hiba, csalás sem kizárható, a termékem megbízhatóságát kétségbevonó, a tisztaságát és
jogos védelmi feliratait kifogásoló, a termékem és személyem jóhírnevét rontó NÉBIH határozat hátterében!
A feljelentés általam is aláírt mellékletei: NEBIH-hatarozat-ugyi-bunteto-és-polgari-pert-kezdemenyezes151005, kozerdekuper151010m, oetisbunbandatfeljelentes151014, segitshogytegedissegitsenek151014.
Baja, 2015. október 15.

Horváth Gábor

www.tejfalussy.com

