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Nyilvános feljelentés a NÉBIH vezetősége ellen az Ombudsman(ok)hoz 
(http://www.origo.hu/tafelspicc/hirek/20150507-orszagos-ellenorzes-nincs-baj-a-soval.html)

  Aljas gazemberség azt hazudni, hogy Magyarországon „nincs baj a sóval”: a hamis Nemzeti Stop Só 
programmal és az ún. Chips-adóval az egészségesen maradáshoz szükséges nátriumnak csak kb. 20%-át 
engedik  pótolni,  miközben a  szükséges káliumnál  több mint 500%-kal  több káliumot írnak elő,  erre 
beszélik  rá a magyarokat.  Az ennyire hiányos  nátriumpótlás és a kálium ennyire a túladagolása is 
betegítő,  életrövidítő,  nemi  jelleg  eltorzító,  vagyis  népirtó  hatású.  Ezt  a  Nobel  díjas  tudományos 
kutatók,  a patkányokon és embereken végzett kísérleteik  hatásmérési  adataiból  már 1950 előtt is 
kimutatták! Tehát előre kitervelt tudatos népirtást folytat a kormány. Ennek a kiszolgálója a NÉBIH is, 
amelyik a hamis Stop Só programnak és aljas Chips adónak megfelelést ellenőrzi, s "mellesleg" hamis 
információkat  is  terjeszt  a  kálium  hatásáról.  Pl.  azt,  hogy  kálisó  is  egészséges  takarmánysó!  Ezt 
hazudták, amikor visszavásárlásra kötelezték a nyírtassi sócsomagoló céget, amelyik étkezési sóként 
esetenként  100%-ban  a  mérgező  kálisót  tett  a  csomagokba.  No nem azért,  mert az  fogyasztókat 
megmérgezték,  lerövidítették  az  életüket,  egy  életre  megbetegítették  őket.  Segítettek  a   a 
bűnelkövető cégnek, hogy visszavásárolhassa a népirtása bűnügyi bizonyítékát, hogy a károsultak ne 
tudják a bírósági kártérítési per során bizonyítani, hogy megmérgezték őket. Elintézték, hogy  hogy ne 
maradjon náluk  bizonyítékként a mérgező kálisó. (A "Fekete Angyal" néven elhíresült tömeggyilkos 
ápolónő is kálisóval gyilkolt!) A NÉBIH mindössze azt kifogásolta, hogy nem 40%-nyi volt a mérgező 
kálisó a csomagokban, hanem annál több, pl. 100%.  Kínában az ilyen élelmiszer mérgeztető bűnbanda 
tagjait halálra ítélnék és nyilvánosan kivégeznék!  A Stop Só programmal népirtás mérési és bűnügyi 
stb.  bizonyítékait  lásd  a  www.tejfalussy.com  honlap  MEHNAM  (1-415.),  Email-  könyv  és  a  Videó 
rovataiban. A legfőbb ügyész(eke)t ezúton is feljelentem azért, mert évtizedek óta semmibe veszik, 
semmibe  vetetik  a  népirtók  elleni  feljelentéseket  és  bizonyítékokat,  és  elfogadják  a  népirtók 
hamisított mérési eredményekre és hamis statisztikára alapozott hazudozásait.  
  A tényleges napi víz és só dózis a SALSOL infúzió alapján is ismert: víz:konyhasó=110. Orbánék nem 
akarnak engedni napi 5 grammnál több konyhasót pótolni. Káliumból mindössze 0,2-0,4 gramm közötti 
mennyiség veszik el a vérből naponta, tehát nem kell többet pótolni, lásd Ringer infúzió! Felnőttnél 1 
órán belül  0,8-,6 grammnál több, 24 óra alatt 11 grammnál több kálium vérbe juttatása is életveszélyes 
méreg. Napi 5-8 grammnál több kálisó,  2,2-3,5 grammnál több kálium étkezéssel bejutása már mérgezi  
a szívet, torzul az EKG!

Verőce, 2015. 05. 15. 
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Sót vizsgált legújabb terméktesztjén a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. A minták 
megfeleltek az előírásoknak, csak kisebb jelölési hibákat talált a termékek felénél a hivatal.

Legújabb terméktesztjén sót vizsgált a hivatal. Az átfogó ellenőrzés első felében 14 asztali, tengeri, 
párolt, finomított és vákuum étkezési só eredményeit összegezték. A hazai boltok kínálatát jól jellemző 
termékek nagyobb áruházláncok és kisebb kereskedelmi egységek polcairól kerültek ki, de a 
szakemberek előállító létesítményekben, csomagolóüzemekben és internetes rendelés segítségével is 
vettek mintákat. 

Az „Étkezési só” megnevezésű termék minőségére sem európai uniós, sem nemzeti jogszabály, illetve 
egyéb kötelezően betartandó szabályozás (pl. Magyar Élelmiszerkönyv irányelve) nincs hatályban. 
Létezik viszont az MSZ 11007:2013 számú „Étkezési só (Nátrium-klorid)” című magyar szabvány, 
ennek alkalmazása nem kötelező, azonban ha a vállalkozó hivatkozik rá, akkor meg kell felelnie a 
benne előírtaknak.  
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A Nébih a sók magyar szabványban szereplő fizikai, kémiai paramétereit, érzékszervi tulajdonságait és 
a jelölések jogszabályi megfelelőségét vizsgálta. A szakemberek mind a 14 só tétel érzékszervi 
tulajdonságait megfelelőnek ítélték. A termékek víztartalom, vízben oldhatatlan rész, nátrium-klorid-, 
valamint kálium-, kalcium-, magnézium-, vas-, cink-, réz-, ólom-, arzén-, kadmium- és higanytartalom 
szempontjából is megfeleltek a magyar szabványban foglaltaknak. Csupán két termék volt, ami – a 
jelölés szerint – nem tartalmazott a sók esetében engedélyezett csomósodásgátló adalékanyagot. 

Valamennyi terméknél megvizsgálták a jogszabályban előírt jelölési követelmények teljesülését, és 
minden másodiknál találtak valamilyen hiányosságot. Például egy interneten rendelt só esetében a 
kiszállított termék csomagolásáról lemaradt a magyar nyelvű jelölés. Előfordult az is, hogy az 
összetevőket (étkezési só, csomósodást gátló anyag) nem a jogszabályok által előírt módon tüntették 
fel, valamint hogy – az egyébként nem kötelező – tápértékjelölést nem az előírt adatokkal és 
formátummal tüntették fel. 

A termékteszthez kapcsolódóan a Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága is több ellenőrzést tartott. Bár a 
teszt során vizsgált tételeknél nem volt probléma, azonban a COMPEX-SÓ Kft.-nél összesen 33 (só, 
fűszer, bab, rizs, cukor) tételt kellett mintegy 20 tonna mennyiségben kivonni a forgalomból. Az 
intézkedésre a termékek lejárt minőségmegőrzési ideje és jelöletlensége, valamint a 
nyomonkövethetőség hiánya miatt volt szükség. A lefoglalt tételeket megsemmisítésre, illetve nem 
élelmiszeripari célra történő felhasználásra utalták. Az érintett vállalkozással szemben több mint 1,5 
millió forint értékben élelmiszerlánc-felügyeleti, valamint élelmiszer-ellenőrzési bírságot szabott ki a 
hatóság. 

A teszt a speciális sók (jódozott, fluorozott, csökkentett nátriumtartalmú) vizsgálatával folytatódik majd.

A részletes eredményeket ide kattintva tölthetik le.

3/5. oldal, 2015-05-15, Ügykód: origostovabbifeljelentes150515

www.tejfalussy.com

http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/323140/S%C3%B3teszt_r%C3%A9szletes+eredm%C3%A9nyek.xlsx/f9cc93d7-6e33-42d7-a776-797eb363517c
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