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Kedves Tamás!

Felkérlek, mint a Nemzeti Jogvédő Bizottság egyik alapítóját is, hogy segítsetek a mellékelt 
NÉBIH határozat ellen általam megszerkesztett, ide mellékelt feljelentés és kereset ügyvédi 
teendői ellátásában. Nem telt le a NÉBIH határozatban megjelölt fellebbezési határidő, de 
hamarosan letelik. Jó lenne, ha Te vagy más NJB tag előre vállalná, hogy elvégzi az elutasítás 
esetén szükséges pótmagánvádnál és fellebbezésnél a kötelezően előírt ügyvédi jogképviseletet.

Ez előzményekről: Miután szakértőként a hatás-mérések alapján kiderítettem, hogy betegség okozó, 
életrövidítő és ivartalanító (fajirtó) hatásúak a nátriumhiányossá és káliumtúladagolóvá „fejlesztett” 
élelmiszerek, és hogy egyesek mindenféle kálisó tartalmú sók fogyasztására biztatják fel a hamis 
termékreklámok és hamis tudományos előadások útján a magyar népet, mindenkinek javasoltam, a 
honlapomon is, és pl. személyesen Neked is, hogy lehetőleg csak a Ringer-infúziós oldatnál alkalmazott 
víz, konyhasó és kálium dózisok szerint fogyasszátok ezeket az anyagokat, ugyanis a Ringer infúziós 
dózis arányok ezen anyagok testnedvekben lévő természetes arányainak felelnek meg, tehát nem is 
lehetnek károsak. Továbbá bevizsgáltam egy sor forgalomban lévő étkezési sót, és ebből kiderült, hogy 
közülük sokban 20-100% közötti a kálisó tartalom. Ezért, mivel akkortájt gyógyszertári tiszta nátrium-
klorid és a kóser bolti kósersó  látszott a legbiztonságosabbnak, csak ezek fogyasztását javasoltam. 

Ez jó egynéhány évig működött is. Szerintem számos magyarnak én hosszabbítottam meg az életét.
Ez nem mindenkinek tetszhetett, ugyanis az országos főgyógyszerész megtiltotta az tiszta konyhasó 
árusítását valamennyi gyógyszertárban. Közben elkezdtek „konyhasópótló” kálisót árusítani kóser 
tanúsítvánnyal „biokóserként” (Bonsalt). Erre tekintettel, további jogos védelemként, Várhegyi László 
ny. rendőralezredes természetgyógyász-doktorral felkértük Horváth Gábor úr bajai vállalkozót,  hogy 
árusítsa interneten a gyógyszertári nagytisztaságú nátrium-klorid sót, aminek a tisztaságát a gyártó 
osztrák Salinen cégen kívül a hazai gyógyszertárakat ilyen sóval ellátó Hungaropharma cég akkreditál 
laboratóriuma is (másod)ellenőrzi, vagyis ma a lehető legbiztonságosabb, nagy tisztaságú nátrium-klorid 
konyhasó. Ennek a terméknek a felirataként egyre több több magyar kezéhez tudtuk eljuttatni az 
élettanilag optimális víz, konyhasó és kálium dózisarányokat, s az azoktól eltérés veszélyességére való 
közérdekű figyelem felhívást. Minden egyes csomagja magyar életeket menthetett meg!

Sajnos (válaszként?) a földművelésügyi miniszter és a NÉBIH államtitkárai nekiláttak betiltatni a 
jogos védelmet megvalósító közérdekű általános reklám feliratot. Amikor megajándékoztam őket egy 
sajtótájékoztatón a szóban forgó feliratokat is tartalmazó tiszta sóval, amit el is olvastak, ők is 
egyetértettek a ráírt tudnivalókkal. Sőt az állatorvos államtitkárok azt mondták, hogy az állatoknál is 
vigyázni kell, hogy ne kerülhessen kálisó a takarmánysókban, mert megbetegítené az állatokat! Ezt a jó
sófeliratot azzal támadták meg, hogy „az Európai Unió „illetékes bizottsága” is tiltja az élettanilag 
optimális nátrium : kálium dózisarányok termékfeliratokon megjelenítését, s tiltja a  nátriumhiányos és 
vagy káliumtúladagoló élelmiszerek hibás víz, konyhasó, kálium dózisai, dózisarányai egészségkárosító 
hatására figyelmeztetést is. Közben a hazai piac tele van az ellenkezőjét hirdető termékfeliratokkal! 

A jogvédelmi munka finanszírozási kérdésekről részemről nem tudok nyilatkozni, szeretném, ha ez 
ügyben Horváth Gábor úrral egyeztetnél, tel.: +36/79/425666, Honlap: www.tisztaso.hu.  
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