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Nemzeti Elelmiszer-biztonsá gi Hatóság
tsudape st

Tárgy: Bejclentés az Európai tJnió éle|miszer reklám feliratok iigyében i|letékes Bizottságához

Kedves Máté Jű|ianna élelmiszer ellenőr!

Mir-rtán értestiléseim szerint nem hajlandó személyes egyezteto tárgyalásru az űgyben illetékes dr'

Fazekas Sándor miniszter úr és az államtitkár úr sem, akinek a miniszter úr továbbítottaaz ügyben
előteriesztett egyeztetési javaslatainkat, ezúton kérem, hogy az Európai lJnió illetékes Bizottsága is
tekintse eIfogadottnai< a ma is érvényes magyar sószabványt, amely korábban valamennyi étkezési
célra használt sóra köteiezo érvényŰr volt, hogy garanÍálja, hogy nincs, akonyhasó szerinti dózissal
lrasználata esetén életveszélyesen mérgező káIiső egyik étkezési célra árusított sóban sem. Kérem,
hogy a Bizottság tekirrtse elfogaclottnak az,,A.G.I. Tiszta só'' általános reklám feliratait, ami a
testnedvekben, a vérszérumban is lévő optimális természetes víz, konylrasó (nátrium, klór), kálium
arányok szerinti, a gyógyításra általánosan hasznáit Ringer-infúziós olciat szerinti dózisarányokkal,
ezekkel a természet álta1 közvetlenül is bizonyított és ,,tudományosan is általánosan elfogadott''
dózisarányokkal javasolja ezeknek a vérelekrolitot is alkotó anyagoknak az étkezési pótlását, és az
ezektől nagyságrendi eltérés egészségi veszélyeire is felhívja a termék fogyasztóinak a Íigyelmét,
arnt az elienkezőt reklámozó megengedett termék feliratokkal szemben sztikséges jogos védelem.

Az Uniós Bizottsírg által elfogadásra mellékelen'r a' Á.G.I. Ttszta Só eddigi és irj termék feliratait,
és egy olyan általános reklám termékfeliratot is' amelyet valamennyi víz, konyhasó (nátrium, klór),
kálium tartalrnÍi élelmiszer termék felirataként elfogadottnak kérek tekinteni, miután eddig még
nem vették fe| az általuk általános reklámként megengedett termékfelirat szövegek közé a víz,
konyhasó (nátrium, klorid), kálium tudományosan bizonyított fenti optimális konkrét dózisarányait
(vízlkonyhasó:110, nátrium/kálium:30), s ezze\gátoiják, hogy az élelmiszer termékek feliratain
nálunk és más országokban is felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy ezen anyagok étkezéssel való
pótlásánál az élettanilag optimális dózisarányaiktól nagyságrendileg eltérések (1ásd a,,Nemzeti Stop
Só Program'' által mindenkinek.ajánlott Na/K:0,43 dózisarányt!) egészségi veszélyeire, ami
törvényesen megengedett jogos védelem, vagyis a kifogásolása törvénysértés a kifogásoió részérő|.
Kiildés: postán tér1ivénnyel, és e.ntailon is. Másodpéldányt is ktildök nrind a négy dokumetltltmról, rnelyeket
ilttatószámmal, pecséttel, és átvevői aláírással ellátva kérenr nekem a feladónak a címére visszaküldeni!

Csatolt mel1ékletek:
. I ^- -.1. A.G.I. Tiszta só eddisi termékfeiirata
2. a.c.t. Tiszta só tervJzett új termékfelirata
3. Altalános terrnékfelirat, a viz és vagy konyhasó (nátrium, klór) és vagy kálium tartalmú

bármelyik élelmiszer terrnékhez (Iratjel: segitshogytégedissegítsenek140812)
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